
Wypiekacz do chleba MR750 
Kod EAN: 4820096552964 
Ilość w kartonie zbiorczym: 2 szt. 

  
 Idealne urządzenie do wypiekania chleba. 

 Po naciśnięciu przycisku "Waga Pieczywa" można wybrać rozmiar bochenka - 750g i 1000g 

 Funkcja ''Timer'' pozwoli na opóźnienie rozpoczęcia procesu produkcji chleba do 15 godzin. 

 Wyświetlacz LCD  

 Antypoślizgowe nóżki  

 Możliwość wyboru spośród 15 cyfrowych programów,  

 3 stopnie pieczenia: lekki, średni i podpieczony 

 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 

 Napięcie: 220-240 V; 

 Moc: 630 W 

 W zestawie: 

 Forma do wypiekania – 17 cm x 13,5 cm x 13,4 cm 

 1 Łopatka do zagniatania ciasta 

 Kubek z miarką – 240 ml 

 Hak do wyciągania formy 

 Łyżka z miarką 

 Instrukcja obsługi i książeczka przepisów 

 Długość przewodu – 130 cm  

 Menu w języku angielskim i rosyjskim 

 Instrukcja obsługi w języku angielskim, polskim, rumuńskim, rosyjskim, ukraińskim. 

   

 



Programy: 

1. «Podstawowy Chleb» główny program. Jest on używany do pieczenia chleba za pomocą zwykłej 

białej lub ciemnej mąki jako głównym składnikiem.  

2. «Chleb francuski» - francuski wypiek chleba. Nadaje wypiekanemu bochenkowi chrupiącą skórkę. 

Nadaje się również do wypieków z niską zawartością tłuszczu i cukru.  

3. «Szybkie pieczenie chleba» - program szybkiego przygotowania chleba z dodatkiem drożdży. 

Stosuje się go, gdy chcesz wypiec chleb w krótszym czasie niż biały chleb. Chleb upieczony z użyciem 

tego programu, zwykle jest mniejszy i ma gęstszą strukturę.  

4. «Bułka» wypiek bułek. Program ten używa niskiej temperatury, aby zmniejszyć zbrązowienie ciasta 

o dużej zawartości cukru.  

5. «Chleb pełnoziarnisty» - program do pieczenia chleba z mąki pszennej lub pełnoziarnistej.  

6. “Chleb Bezglutenowy” – program przygotowania dietetycznego wypieku z odmian mąki 

niezawierających glutenu.  

7. «Chleb Ryżowy» - program pieczenia chleba z gotowanego ryżu i mąki pszennej 1:1. 

8. «Tort» - program do przygotowania ciasta na torty.  

9. «Mieszanie» jest programem do dokładnego mieszania składników. 

10. «Ciasto» - program przygotowania ciasta drożdżowego (bułki, ciasto na pizzę itp.). Nie ma funkcji 

pieczenia. 

11. «Ciasta» -program ten stosowany jest do zagniatania ciasta, późniejszego wyrabiania i 

formowania go ręcznie program ten nie posiada funkcji pieczenia. Więc przygotowane uformowane 

do wypieku ciasta wypiekamy w piekarnikach i piecach.  

12. «Dżem» Urządzenie automatycznie gotuje dżem ze świeżych owoców. Duże owoce, należy 

przeciąć na pół lub na 4 części.  

13 . “Jogurt” 

14. «Tylko pieczenie» - program tylko do pieczenia lub do podgrzania wcześniej przygotowanych 

wypieków. 

15. «Domowy Chleb» to program, który pozwala samodzielnie ustalić czas na każdym etapie 

gotowania (mieszanie ciasta, podnoszenie, pieczenie, utrzymywanie ciepła). 

 


