
 

Manual për Shporet Odul me Induksion 

 

Shporet Odul i cilësisë së lartë e cila i përshtatet cdo kuzhine. Me anë të 
kontrollimit te temperaturës, arrini qe të pjekni ushqimin tuajë në nxehtësi të 
ndryshme. Sirtari i ngrohjës mban gjithçka që ju të gatuani ushqimet e juaja të 
ngrohta dhe të gatshme për tu shërbyer. 

 

 

 

Specifikat: 
 
-Madhësia: 60x60cm, 
-Senzor Touch 
-4 plloqa për pjekje 
-Energjia: A 
-Enët duhen të jenë gjithashtu me induksion 
-Kontrolli i temperaturës, 
-Garancioni:2 vite 

                                                                                 



 

 

Përparësitë e përdorimit të shporetit me induksion: 

Shpejësia Një nga përfitimet më të zakonshme të gatimit me induksion është 
shpejtësia. Mundësia është shumë më e shpejtë të gatuash duke përdorur këtë 
metodë pasi soba  nuk ka pse të ngrohë pllakën,por e ngroh tiganin. 

 
 

Efikas në energji-Shporetat me induksion janë më efikase në energji sesa zgjedhjet 
e tjera të sobave për arsye të tjera. Ata thjesht kërkojnë më pak kohë për të gatuar 
sepse ngrohni tiganin drejtpërdrejt, në vend që të ngrohni njëherë furrën dhe më pas 
tenxheren. 
 
Siguri-Tavat me induksion përpiqen të zvogëlojnë rrezikun e lëndimit personal, i cili 
është veçanërisht i madh nëse keni duar të vogla kurioze që ndihen rreth kuzhinës 



Kontrolli i temperatures-Ky nuk është problem kur bëhet fjalë për gatimet me 
induksion. Ju madje mund ta rregulloni temperaturën ndonjëherë aq pak dhe ajo do 
të ndryshojë temperaturën menjëherë. Nuk ka nevojë të prisni që diçka të nxehet 
ose të ftohet. Kontrollet e tij të sakta të nxehtësisë çojnë në një përfundim të 
mrekullueshëm - dhe të shijshëm. 

 

Pastrim I lehtë-Shporeti me induksion ka aftësinë për t'i pastruar thjesht duke i 
fshirë me një sfungjer të butë. Nuk ka ushqim të pjekur ose të djegur sepse gatimi 
nuk nxehet aq sa të lejojë që të shfaqet ky problem. Përveç kësaj, nuk ka nevojë që 
ju të shqetësoheni për pritjen që të ftohet para se ta pastroni.   
 

                   

 


