
Pečenka Max
eta 013390010   eLeKtRICKÝ PeČICÍ HRNeC

Příslušenství
• Ochranné víko lze použít k zakrytí horké nádoby, umožňuje bezpečné a snadné 

vyklopení již připraveného pokrmu z horké nádoby. Ochranné víko současně slouží 
jako podnos na servírování. 

• Středová forma na moučníky je ideální pro přípravu moučníků "bábovkového" typu.
• Grilovací rošt umožňuje jednoduchou a zdravou přípravu pokrmů (masa, ryb, 

uzenin, zeleniny) bez nadbytečného tuku a spálení.
• 5 ks špízových jehel z nerezové oceli pro přípravu různých druhů špízů

elektrický pečicí hrnec určený pro různé způsoby přípravy jídla. Od klasického pečení masa, 
zapékání těstovin, až po dušení a vaření. Jídla v ní připravená neztrácejí chuť, maso  
nevysychá a provoz je až o 80 % úspornější než klasická trouba. A nyní také v provedení  
MAX s příslušenstvím.

Voňavé, šťavnaté maso a křupavý moučník zvládnete i mimo svou moderně vybavenou 
domácnost. Jak? eta má řešení, které vám umožní v malých bytových kuchyních, na chalupě 
nebo na dovolené péct pohodlně bez toho, že by se vám zvýšila spotřeba elektrické energie  
a hlavně - stačí vám jediný spotřebič. Pečenka eta.

Pracovní nádoba Pečenky je z nepřilnavého povrchu (teflon) a výjimečný je její praktický  
čtvercový tvar. ten oceníte zejména při pečení typických „Honzových“ buchet. Víko s nerezovou  
obrubou a speciálními ventilačními otvory disponuje praktickým skleněným průzorem.  
Bezpečné používání zajišťuje také pojistka automatického vypnutí při odejmutí víka.  
Podstavec je stabilní a tepelně odizolovaná držadla umožňují bezpečnou obsluhu a manipulaci.  
Praktičnost doplňuje také délka přívodního kabelu 1,5 m. Moderní design Pečenky eta padne  
do moderní kuchyně i na chalupu.

V balení Pečenky MaX najdete příslušenství, se kterým vykouzlíte ještě více kulinářských  
dobrot. Středovou formu využijete pro přípravu moučníku "bábovkového typu". Ochranné  
víko zakryje horkou nádobu, ale slouží také pro bezpečné vyklopení připravovaného pokrmu  
a jako servírovací podnos. S grilovacím roštem pak připravíte maso, ryby, uzeniny i zeleninu  
bez nadbytečného tuku a rizika spálení.
Vzpomínáte? Už je to více než 50 let. Nová eta Pečenka je moderní kvalitní produkt, který 
zachovává přednosti, které uměly ocenit generace našich babiček i maminek.  

• tradiční způsob přípravy pokrmů.
• Vhodná na pečení i grilování (masa i ryb), přípravu  

sladkých moučníků, zapékání až po dušení
• Jídla v ní připravená neztrácejí svoji typickou  

chuť a vůni, maso nevysychá
• Vysoká účinnost ohřevu, je až o 80 % úspornější  

než klasická trouba
• Víko se skleněným průzorem umožňuje snadnou  

kontrolu připravovaných potravin
• Profesionální kvalita pro použití v každé domácnosti
• Originální design Pečenky eta se hodí do moderní  

kuchyně, na chalupu i studentské koleje
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ROzMěRy výRObku:
Hmotnost (kg): 3,33
Výška (cm): 17,00
Šířka (cm): 33,00
Hloubka (cm): 46,00

ROzMěRy bAlení:
Hmotnost (kg): 4,46
Výška (cm): 21,00
Šířka (cm): 39,00
Hloubka (cm): 51,50
eaN: 8590393255313

CHaRaKteRIStIKa:

LOGIStICKÉ ÚDaJe:

• Rychlý a efektivní ohřev díky topnému článku zabudovaném ve víku
• Pracovní nádoba i víko jsou opatřeny nepřilnavým povrchem (teflon)
• Objem nádoby 4,3 l
• Rozměr nádoby 277 x 277 x 112 mm
• Síťový vypínač se signalizací provozu
• Bezpečnostní pojistka proti špatnému sestavení nedovolí zapnutí spotřebiče v případě nesprávné pozice víka
• tepelně odizolovaná držadla pro bezpečnou obsluhu a snadnou manipulaci
• Stabilní podstavec sloužící jako základna pro pečicí nádobu
• Víko s nerezovou obrubou a speciálními ventilačními otvory
• Ochranný tepelný kryt víka snižuje riziko popálení
• Jednoduché a rychlé sestavení
• Lehce vyjímatelná nádoba
• Snadno omyvatelný povrch
• Délka přívodního kabelu 1,5 m
• Nízký příkon pouze 475 W
• Prodlužka záruky 5 let na topné těleso


