Kolekcja
Infinite Chef
Nowa gama wysokiej klasy
naczyń kuchennych

Kolekcja Infinite Chef

Kolekcja naczyń kuchennych
Electrolux Infinite Chef,
zaprojektowana we współpracy
z profesjonalnymi szefami
kuchni, wykorzystuje moc
oraz precyzję technologii
indukcyjnej, aby z każdego
składnika wydobyć to,
co najlepsze.

Uhonorowana nagrodą

Naczynia kuchenne z kolekcji
Infinite Chef zdobyły pierwsze
miejsce w kategorii „Home
Accessory” za innowacyjny
i zrównoważony design.
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Uznanie
szefa kuchni
Dowodem jakości naszego sprzętu
jest fakt, iż jest on używany
w połowie restauracji, które otrzymały
rekomendację znanego na całym
świecie przewodnika Michelin.

Kolekcja Infinite Chef
Nasze wysokiej klasy naczynia
kuchenne powstają we
współpracy z profesjonalnymi
szefami kuchni. Są nie tylko
stylowe, lecz zapewniają także
wspaniałe efekty kulinarne.
Ta jedyna w swoim rodzaju
kolekcja łączy moc oraz
precyzję technologii
indukcyjnej, aby z każdego
składnika wydobyć najlepszy
smak. Poszczególne naczynia
zostały zaprojektowane do
przygotowania konkretnych
dań, spełniając w ten sposób
wszystkie Twoje potrzeby
w zakresie gotowania.

Profesjonalna dziedzictwo
Od 90 lat zaopatrujemy
w sprzęt kuchenny
najbardziej prestiżowe
restauracje z całego
świata. Kolekcja Infinite
Chef powstała w oparciu
o wiedzę oraz inspirację
profesjonalnych szefów
kuchni.

Materiały wielowarstwowe
Zewnętrzna powłoka ze stali
magnetycznej zapewnia
znakomitą indukcyjność
i jest łatwa w czyszczeniu.
Podstawę stanowią trzy
warstwy aluminium –
doskonały przewodnik
ciepła. Wnętrze wykonane
jest z czystej stali nierdzewnej
18/10, łatwej w czyszczeniu,
odpornej na korozję.

Idealnie dopasowane
do kuchenek indukcyjnych
Electrolux
Wielowarstwowa konstrukcja
naczyń kuchennych Electrolux
z kolekcji Infinite Chef została
zaprojektowana specjalnie
do płyt indukcyjnych Electrolux,
ale można ich używać również
na wszystkich innych płytach
grzewczych. Całkowicie
płaska podstawa idealnie
przylega do powierzchni płyty
i gwarantuje maksymalną
wydajność wymiany ciepła.

Niezawodna technologia
Dzięki doskonałemu
połączeniu materiałów,
ciepło rozchodzi się po
całej powierzchni, również
po bokach, co zapewnia
lepszą kontrolę gotowania.
Naczynia kuchenne z kolekcji
Infinite Chef nie ulegają
deformacji nawet w wysokiej
temperaturze (zapewniona
długotrwała jakość).

Do zmywarki i piekarnika
Wszystkich naczyń
kuchennych wchodzących
w skład kolekcji Infinite
Chef można używać
w piekarnikach oraz myć
w zmywarkach.
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Gotowanie
na dużą skalę
PNC 902979486
Materiał
zewnętrzny

Stal magnetyczna

Materiał
wewnętrzny

Stal nierdzewna 18/10

Kolor
Struktura

Powierzchnia wewnętrzna/
uchwyt/gałka

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia zewnętrzna/
pokrywka

(nie załączone)

Wymiary

(powierzchnia styku
x średnica x wysokość)

Pojemność

Zdjęcie przedstawia garnek
z opcjonalnym wkładem
do gotowania makaronu

5-warstwowa

Wykończenie
szczotkowane

Akcesoria

Duży garnek
Garnek o pojemności 9 l pomoże
w przygotowaniu wspaniałej uczty
dla rodziny i przyjaciół. Umożliwia
gotowanie dużych kawałków mięsa
lub potraw rybnych, takich jak
Bouillabaisse. Wewnętrzna miarka
pozwala na precyzyjne dozowanie.

Stal nierdzewna

EAN

Wkład do gotowania
makaronu/zestaw
do gotowania na parze
21x24x19 cm
9 litrów
7321422964491

Na zdjęciu garnek
z opcjonalnym
wkładem
do gotowania
makaronu.

Warto wiedzieć
Zestaw specjalnych
wkładów sprawia, że garnek
idealnie nadaje się także
do gotowania makaronów
i chrupiących warzyw.
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Niezbędne
dodatki
PNC 902979517
Struktura

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna

Średnica
EAN

Wkład do gotowania makaronu
Przeznaczony do garnka o pojemności
9 l wkład do gotowania makaronu
z dużymi uchwytami umożliwia łatwe
odcedzanie i wyjmowanie dużych ilości
makaronu.

24 cm
7321422991589

PNC 902979518
Struktura

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna

Średnica
EAN

24 cm
7321422991596

Zestaw do gotowania na parze
Zestaw do gotowania warzyw na parze
obejmuje duży i mały wkład. Jeden
z nich można wyciągnąć, jeśli któreś
składniki wymagają krótszego czasu
gotowania. Duże uchwyty ułatwiają
podnoszenie.
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Warto
wiedzieć

Wewnętrzna
miarka pozwala
na precyzyjne
dozowanie.
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Prostota
spotyka się z uniwersalnością
PNC 902979487
Materiał
zewnętrzny

Stal magnetyczna

Materiał
wewnętrzny

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Struktura

5-warstwowa

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt/gałka

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna/
pokrywka

Wymiary

Rondel
Z rondlem z kolekcji Infinite Chef
przygotujesz najlepsze sosy, polewy,
gulasze i inne potrawy. To praktyczne,
uniwersalne i łatwe w użyciu naczynie
o pojemności 3 l, zaopatrzone jest
w wewnętrzną miarkę.

(powierzchnia styku
x średnica x wysokość)

Pojemność
EAN

18x22x9 cm
3 litry
7321422964507
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Szybkie
sauté
PNC 902979488
Materiał
zewnętrzny

Stal magnetyczna

Materiał
wewnętrzny

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Struktura

5-warstwowa

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna

Akcesoria

Rondel stożkowy do smażenia metodą sauté
Stożkowy kształt rondla z kolekcji Infinite
Chef oraz pojemność 2 l pozwalają
szybko i łatwo przygotować potrawy
metodą sauté. Możesz teraz mieszać
wszystkie składniki w jednym miejscu.

Wymiary

(powierzchnia styku
x średnica x wysokość)

Pojemność
EAN

Durszlak
14x22x9 cm
2 litry
7321422964514

PNC 902979519

Durszlak
Durszlak w kształcie stożka z małymi
otworami to niezbędne naczynie
do gotowania niezwykle gładkich
i jedwabistych sosów, zup oraz
budyniów. Przeznaczony do rondla
do smażenia metodą sauté z kolekcji
Infinite Chef.

Struktura

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna

Średnica
EAN

22 cm
7321422991602

Warto
wiedzieć
Boki w kształcie
stożka zatrzymują
wilgoć w dolnej
warstwie, przez co
potrawy są soczyste
i chrupiące.
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Warto
wiedzieć
Niskie boki i kapsułowa
podstawa gwarantują
równomierne smażenie.
Rezultat jest imponujący.
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Inteligentny
sposób smażenia
PNC 902979489

Patelnia
Patelnia z kolekcji Infinite Chef szybko
i równomiernie się rozgrzewa oraz
delikatnie odparowuje wilgoć. Idealna
do smażenia steków, filetów rybnych
i innych dań. Wyposażona jest w dno
kapsułowe, które zapewnia jednolite
rozprowadzanie ciepła, zachowując
jednocześnie smak i strukturę potrawy.

Materiał
zewnętrzny

Stal magnetyczna

Materiał
wewnętrzny

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Struktura

5-warstwowa

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna

Wymiary

21x28x5,5 cm

(powierzchnia styku
x średnica x wysokość)

EAN

7321422964521
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Idealnie
ukształtowane
PNC 902979490
Materiał
zewnętrzny

Stal magnetyczna

Materiał
wewnętrzny

Stal nierdzewna
18/10

Kolor

Stal nierdzewna

Struktura

5-warstwowa

Wykończenie
szczotkowane

Powierzchnia
wewnętrzna/
uchwyt/gałka

Wykończenie
polerowane

Powierzchnia
zewnętrzna/
pokrywka

Wymiary

24x30x7,5 cm

(powierzchnia styku
x średnica x wysokość)

Naczynie do zapiekania
Naczynie do zapiekania o pojemności
4,5 l umożliwia przygotowanie
dużych porcji risotto, potrawki, tagine
i wielu innych specjałów. To łatwe
do podnoszenia naczynie o dwóch
uchwytach nadaje się do duszenia,
gotowania na wolnym ogniu, duszenia
w małej ilości płynu lub podsmażania.

Pojemność
EAN

4,5 litra
7321422964538

Warto
wiedzieć
Idealne także
do gotowania
w określonej ilości
wody, np. ryżu.
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Podwójna
wydajność

PNC 902979499
Materiał
zewnętrzny

Powlekane
aluminium

Materiał
wewnętrzny

bez PTFE-PFOA

Kolor
Wymiary

(powierzchnia styku
x średnica x wysokość)

EAN

Zestaw patelni z nieprzywierającą powłoką
Zestaw dwóch patelni w kolorze
szampana z nieprzywierającą
powłoką łączy w sobie funkcjonalność
i wydajność. Podstawa wykonana
ze stali magnetycznej oraz powłoka
ze wzmocnionego aluminium sprawiają,
że obydwie patelnie idealnie nadają
się do smażenia, passerowania
oraz przyrumieniania na niewielkiej
ilości oleju lub bez oleju. Chociaż
przeznaczone są w szczególności
do płyt elektrycznych Electrolux,
można ich używać również na innych
rodzajach płyt grzewczych.

Szampański
18x26x5,5 cm
21x30x6 cm
7321422964583

PŁYTA
INDUKCYJNA

PŁYTA
GAZOWA

DUŻY GARNEK

WKŁAD DO
GOTOWANIA
MAKARONU

PŁYTA
RADIACYJNA

PŁYTA
CERAMICZNA

RONDEL STOŻKOWY

ZESTAW DO
GOTOWANIA
NA PARZE

PŁYTA
PŁYTA
ELEKTRYCZNA HALOGENOWA

RONDEL

DURSZLAK

MOŻNA
MOŻNA UŻYWAĆ
UŻYWAĆ W
W ZMYWARCE
PIEKARNIKU
DO TEMP.
250⁰

NACZYNIE DO
ZAPIEKANIA

PATELNIA

ALUMINIUM
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Dowiedz się więcej
o kolekcji Infinite Chef
na: www.electrolux.pl

