Novinka na českém trhu

Volně stojící mikrovlnné trouby Hotpoint
Praha, 15. října 2014 – Prémiová značka Hotpoint rozšiřuje svou
nabídku domácích spotřebičů a poprvé v České republice uvádí
na trh volně stojící mikrovlnné trouby. Luxusní design v barvě
nerez nebo černá v kombinaci s černým sklem a atypickým
otočným programátorem vychází ze vzhledu vestavných
multifunkčních trub Hotpoint řady Luce. Nové volně stojící
mikrovlnky tak perfektně doplní vestavné spotřebiče, aniž by
narušily celkový vzhled kuchyně. S kapacitou 20, 23 a 28 litrů
nabízejí širokou škálu programů a příslušenství – od mikrovlného
ohřevu a grilu po horký vzduch, od mřížky na gril po crisp talíř
a parní nádobu pro zdravé vaření v páře. Oživte si svou kuchyň
nebo využijte jako pěkný vánoční dárek.
Výhody mikrovlnné a klasické horkovzdušné trouby spojuje nejvyšší nabízený
model MWHA 2824 B v černém provedení (nebo MWHA 2824 X v nerez
barvě). S kapacitou 28 litrů a otočným talířem o průměru 31,5 cm disponuje
kromě mikrovln také grilem, funkcí Crisp pro rychlé zapékání, horkým
vzduchem a možností zdravého vaření v páře. V jednom spotřebiči je tak
možné ohřát jídlo, grilovat maso, uvařit zeleninu nebo třeba upéct koláč.
Pomocí designového otočného programátoru a elektronických tlačítek vyberete
z pěti úrovní výkonu nebo jeden z deseti automatických programů (Pizza,
Maso, Brambory, Těstoviny, Zelenina, Ryby, Nápoje/Káva, Popcorn, Koláč,
Kuře). Chytrá funkce Rozmrazování umožňuje jednoduše nastavit délku podle
času nebo váhy zmrazených potravin. Mikrovlnná trouba zvládne také více
fázové vaření. Nastavit tak můžete 2 kroky najednou – například Rozmrazování
pod dobu 5 minut a následný Mikrovlnný ohřev po dobu 7 minut.
Podrobný digitální displej ukazuje probíhající program, zbývající čas a použitou
teplotu. S troubou je dodávána plná sada příslušenství, která obsahuje mřížku
na gril, crisp talíř a parní nádobu. Ta se skládá z nerezové mísy a poklice
a spodní plastové nádoby. Díky použitému nerezu mikrovlny ohřejí jen vodu
v plastové nádobě vespod a jídla jsou pak vařena opravdu pouze párou.
Doporučená maloobchodní cena je 5 990 Kč.

Další modely:
MWHA 2322 B (MWHA 2322 X) s kapacitou 23 litrů, 8 automatickými programy vaření, grilem a funkcí
Crisp včetně speciálního talíře (bez horkého vzduchu a páry). Doporučená maloobchodní cena je
4 990 Kč.
MWHA 2022 B (MWHA 2022 X) s kapacitou 20 litrů, 8 automatickými programy vaření a grilem (bez
Crisp, horkého vzduchu a páry). Doporučená maloobchodní cena 3 990 Kč.

TIPY NA VAŘENÍ V MIKROVLNNÝCH TROUBÁCH:
-

Nikdy neohřívejte potraviny na hliníkových tácech, které mohou způsobit jiskření. Malé
množství alobalu můžete využít na zakrytí tenkých plátků masa, aby nedošlo k jejich
převaření. Fólie však musí být minimálně 2,5 cm od stěn mikrovlnné trouby. Na zakrytí
potravin při opětovném ohřevu můžete použít papírové utěrky nebo papír na pečení, ale
pouze pro krátkodobý ohřev pod vaším dohledem.

-

Kovové nádobí zabraňuje pronikání mikrovln, proto pro správný ohřev využijte nádobí
určené pro mikrovlnné trouby.

-

Nádobí z plastové pěny se při vysokých teplotách může rozpustit a kontaminovat
potraviny, nevhodné je také dřevěné nádobí, dřevo může vyschnout a rozlomit se.

-

Při použití zapékací nádoby je nutné dát pozor, aby byla alespoň 5 mm nad otočným
talířem. Tak zabráníte jeho rozlomení.

-

TIP NA ČIŠTĚNÍ – pro snazší čištění vnitřních stěn mikrovlnné trouby vložte půl citrónu do
300 ml vody a zahřívejte pomocí mikrovln na 100 % výkonu po dobu 10 minut. Nečistoty
ze stěn poté snadno setřete hadříkem.
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Indesit Company
Indesit Company je druhým největším výrobcem bílé techniky v Evropě a působí ve 24 zemích po celém světě.
Každý rok prodá na 15 milionů kusů domácích elektrospotřebičů. Společnost má 16 výrobních závodů v Itálii,
Velké Británii, Polsku, Rusku a Turecku. Zaměstnává více než 16 tisíc zaměstnanců a v roce 2010 dosáhla obratu
více než 2,8 miliardy EUR. Od roku 1987 je zapsána na Milánské burze.
V portfoliu společnosti jsou domácí spotřebiče značek Hotpoint, Indesit a Scholtès. Všechny tři nabízí vysoce
kvalitní domácí spotřebiče, jež se vyznačují nejen moderním designem, ale také nejnovějšími technologiemi
a promyšlenými funkcemi. V nabídce naleznete kompletní sortiment spotřebičů pro domácnost – pračky a pračky
se sušičkou, sušičky, chladničky, myčky, varné desky, trouby, sporáky, vinotéky a kávovary.

Hotpoint – „Naše myšlenky pro váš domov“
Značka Hotpoint patří do portfolia společnosti Indesit Company. Jejím předchůdcem je značka Hotpoint-Ariston,
resp. Ariston, která byla historickou značkou společnosti Indesit již od jejího vzniku v 60. letech 20. století.
Hotpoint spojuje silný mezinárodní potenciál britské značky Hotpoint a italskou tradici produktů Ariston. Spotřebiče
značky Hotpoint představují technologii High Definition, která přináší kombinaci inovací designu, funkcí
a vlastností domácích spotřebičů, mnohdy unikátních patentů, pro co nejúčinnější, nejefektivnější a nejsnazší
vaření, pečení, chlazení, mytí, praní a sušení. High Definition se prolíná všemi produkty, vestavnými i volně
stojícími, a znamená záruku prvotřídního designu a výkonu, kvalitní a příjemnou péči o rodinu a domácnost, stejně
jako maximální šetrnost k životnímu prostředí.
Pod značkou Hotpoint se skrývá řada zajímavých sestav, včetně úsporných chladniček Hotpoint Evolution
s technologií využívající aktivní kyslík nebo extra účinných praček a sušiček Hotpoint Futura nebo Hotpoint
Aqualtis s technologií Direct Injection. Vestavné spotřebiče Hotpoint Luce jsou nabyté technologickými inovacemi,
jež zajišťují nejen maximální výkon při minimální spotřebě energie, ale také vysoký uživatelský komfort. Novinkou
v sortimentu značky Hotpoint jsou kuchyňské dřezy a vodovodní baterie, které jsou nejen vysoce kvalitní, ale také
dokonale esteticky sladěné s varnými deskami Hotpoint.

Professional – profesionální příslušenství pro vaši domácnost
Nová řada Professional přináší kompletní portfolio péče, čistících prostředků a doplňků pro domácí spotřebiče
v kuchyni i koupelně. Řada Professional nabízí kromě klasického příslušenství jako jsou plechy, pojezdy, hadice
nebo filtry, také rychlé a účinné prostředky pro desinfekci a odstraňování nečistot ze spotřebičů, péči o kovové
povrchy, čistící prostředky a regenerační sůl do myček, kvalitní prací prášek, odvápňovače, pohlcovače pachů,
deodoranty pro myčky a sušičky a mnoho dalšího. Všechny produkty řady Professional byly navrženy, vyrobeny
a testovány společností Indesit Company, která garantuje jejich kvalitu, účinnost a šetrnost k životnímu prostředí.
Většina výroby je soustředěna v Itálii. Produkty řady Professional jsou dostupné v běžných sítích prodejců elektra.

Další informace o značkách a společnosti najdete na:
WEB: www.hotpoint.cz
Facebook: www.facebook.com/hotpoint.cz.sk
Youtube: www.youtube.com/hotpointczsk

