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NEUMARKER WAFFLES / ΒΑΦΛΕΣ

Πλάκες για Βαφλιέρα Helios /  Βάφλομπουκίτσες

Πλάκες αλουμινίου με ειδική κεραμική αντικολλητική επίστρωση
μεγάλης αντοχής, 2 κομμάτια βάφλας, το καθένα χωρίζεται σε 10
βαφλομπουκίτσες. 40x38mm

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios

Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή, με ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης, θερμοστάτης 0°-300°C,
230V / 1,6kW, 240/360 x 405 x 370/480mm, 5kg

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios / Ήλιος
Το ψήσιμο της βάφλας γίνεται κάθετα 
και ευκολότερα από ποτέ!

ΒΑΦΛΟΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ
Μπουκίτσες βάφλας 

Νέα πλάκα για Βάφλες σχεδιασμένη για την Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος. Ψήνει
μπουκίτσες από βάφλα. Τέλειες για σερβίρισμα στο χέρι. Ψήνει ταυτόχρονα 2 κομ-
μάτια βάφλας που η κάθε μία χωρίζεται σε 10 μπουκίτσες, - 2 μερίδες από 10 μπου-
κίτσες, διάστασης 40x38mm.Η κάθε βάφλα μπορεί να σερβιριστεί και σαν μια
μεγάλη τετράγωνη βάφλα - για σερβίρισμα σε πιάτο.  Η πλάκα είναι χωρισμένη σε
2 μέρη το κάθε ένα με δικό του στόμιο για εύκολο γέμισμα.
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WAFFLES / ΒΑΦΛΕΣ

Πλάκες για Βαφλιέρα Helios
Βάφλα Στρόγγυλη Americano
Πλάκες αλουμίνιου με ειδική κεραμική αντικολλητική επίστρωση
μεγάλης αντοχής. Στρόγγυλη βάφλα ∅ 185mm x Πάχος 30mm

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή, με ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης 
μέτρησης, με ήχο ειδοποίησης, θερμοστάτης 0°-300°C
230V / 1,6kW, 240/360 x 405 x 370/480mm, 5kg

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios / Ήλιος
Το ψήσιμο της βάφλας γίνεται κάθετα 
και ευκολότερα από ποτέ!

• Κάθετο ψήσιμο
Ομοιόμορφο ψήσιμο και σχήμα βάφλας, εύκολο γέμισμα 
από το ειδικό στόμιο.
• Αποσπώμενες πλάκες
Eυκολία στο πλύσιμο και δυνατότητα αλλαγής πλακών.
• Εργονομική σχεδίαση 
Μέγιστη ευκολία στη χρήση, μικρή σε διαστάσεις, 
μοντέρνα αισθητική.
• Πλάκες
Ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για την βαφλιέρα Helios, κατασκευασμένες από ειδικό
κράμα αλουμινίου με εξελιγμένη κεραμική αντικολλητική επίστρωση. Μεγάλη αντοχή,
υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση.

Οι πλάκες όταν κλείνουν
σφραγίζουν με την ειδική 
χειρολαβή, και έτσι αποφεύγε-
ται η διαρροή μίγματος.

Με κλειστές τις πλάκες,ρί-
χνουμε την ζύμη της βάφλας
από το ειδικό στόμιο.

Η ζύμη της βάφλας ψήνεται με
τις πλάκες κάθετα, επιτυγχά-
νωντας ομοιόμορφο ψήσιμο
και στις 2 πλευρές της βάφλας.

Όταν η βάφλα είναι έτοιμη, την
εξάγουμε από την βαφλιέρα
εύκολα ανοίγοντας την μπρο-
στινή πλάκα.
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Πλάκες για Βαφλιέρα Helios /  Βάφλα Croustilados

Πλάκες αλουμίνιου με ειδική κεραμική αντικολλητική επίστρωση
μεγάλης αντοχής, 2 βάφλες croustilados 173x88x20mm

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios

Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή, με ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης, με ήχο ειδοποίησης, θερμοστάτης 0°-300°C
230V / 1,6kW, 240/360 x 405 x 370/480mm, 5kg

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios / Ήλιος
Το ψήσιμο της βάφλας γίνεται κάθετα 
και ευκολότερα από ποτέ!

ΒΑΦΛΑ CROUSTILADOS
Το νέο Snack λέγεται Croustilados

Αλμυρή και τραγανή βάφλα με γεύση πατάτας. 
Σερβίρεται στο χέρι ή σε πιάτο με bacon, sour cream, 
τυρί cottage, σάλτσα μήλου κ.α.

Δείτε  το Έτοιμο Μίγμα Βάφλας Croustilados (σελ. 7)  
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Η κλασική βάφλα των Βρυξελλών, με τα χαρακτηριστικά μεγάλα τετρα-
γωνάκια. 
Δείτε επίσης μίγμα βάφλας Βρυξελλών σελ.07
2 βάφλες τετράγωνες 105x165x28mm. Οι πλάκες περιστρέφονται κατά
180°, έτσι το μίγμα διανέμεται ομοιόμορφα στις πλάκες, επιτυγχάνοντας
τέλειο ψήσιμο και σχήμα. Οι πλάκες είναι αλουμινίου με αντικολλητική
επίστρωση. Θερμοστάτης 0°- 300°C και διακόπτης on/off, ενδεικτική λυ-
χνία, χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ψηφιακή ένδειξη και ήχο ει-
δοποίησης. 
230V / 2kW, 415x300x190mm, 11kg.
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