
:ميزات

الدرجة التجارية .1

البناء مطوية مع سلك التسليح .2

غطاء السقوط لديه حافة مقواة معززة لسهولة الانزلاق على / إيقاف وإضافة المتانة .3

فريد تصميم سطح المموج يسهل دوران الهواء للسلع المخبوزة بالتساوي وإطلاق سريعة .4

لتخبز الخبز السريع المثالي ، أو كعكة الباوند الخالية من العيوب ، أو كورنبريد رطب ، أو رغيف  
 .اللحم الكلاسيكي

مقلاة قبل الاستخدام الأول. مسح لتنظيف. إذا لزم الأمر ، اغسل بالماء البارد ، والصابون المعتدل .5
وجفف فورا

:صور المنتجات

      

:حجم المنتجات



:المنتجات المعروضة

   



 

 

رعاية تفلون المغلفة

:(الصيانة الأساسية (استخدام المرة الأولى فقط

(تنظيف الأدراج (تأكد من عدم استخدام أداة حادة ، أو أنها سوف تلحق الضرر طلاء تفلون .1  •

(زيت فرشاة مع علبة (في منطقة طلاء تفلون .2  •

ضع الفرن على 180 درجة .3  •

ضع الصواني داخل الفرن ، واحتفظ بالفرن عند 180 درجة لمدة 10 دقائق .4  •

 

:اقتراحات الصيانة الأخرى  

.درجة حرارة الخبز بحاجة إلى أقل من 250 درجة ومن ثم يمكن توسيع مدى الحياة .1       

.لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير متساو .2       

.لا تفارغ للحرق .3       

.لا تستخدم الطبخ بالبخار بدرجة حرارة عالية لفترة طويلة لأنه من السهل جعل تفلون .4      

 

تعليمات من تفلون يوميا باستخدام

.تنظيف بقطعة قماش ناعمة وتجفيف علبة قبل استخدامك .1  •

باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مكشطة بلاستيكية لتنظيف بقايا الصواني الداخلية بعد .2  •
.الانتهاء من الخبز

من الأفضل إضافة بعض المنظفات المحايدة إلى درجة حرارة الماء لتنظيف البقايا بالكامل .3  •
.بقطعة قماش ناعمة بعد استخدام عدة مرات

قم بتنظيف بعض الزيت لتحسين كفاءة الطلاء أثناء تحضير منتجات السكر العالية (اوصى .4   •
(بالزبدة ، زيت صينية الخبز أو زيت الشحم. لا تستخدم زيت السلطة



القدرة على تخصيص

خبز رغيف واحد وصف السلعة الخبز الرغيف عموم
الشريط

مخبز الخبز الرغيف عموم

رمز الصنف TSTP01 TSTP02 TSTP03
مواد ألومنيوم / ألومنيوم

صلب
ألومنيوم / ألومنيوم
صلب

ألومنيوم / ألومنيوم
صلب

بحجم اي حجم اي حجم اي حجم
سماكة 0.8 / 1.0MM / 1.2MM /

1.5MM
1.0 / 1.2 / 1.5MM 1.0 / 1.2 / 1.5MM

مقبض السطح غير طلاء / تفلون /
سيليكون

غير طلاء / تفلون /
سيليكون

غير طلاء / تفلون /
سيليكون

صنعة مطوية / آلة الطوابع مطوي مطوية / آلة الطوابع
موك جهاز كمبيوتر شخصى 50 30sets جهاز كمبيوتر شخصى 50
التعبئة 20PCS / الكرتون 5SET / الكرتون 10PCS / الكرتون

جوالت المصنع







معلومات عنا
الرائدة في مجال صناعة الخبز الصناعية والمصنعة حسب الطلب في الصين

واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الخبز المنزلي Tsingbuy Industry Limited لقد أصبحت
والتجاري في الصين ، لدينا أكثر من 10 سنوات في البحث والتطوير وتصنيع خبز ، منتجاتنا
تغطي بشكل رئيسي مقلاة ، مقلاة متعددة القوالب ، الرغيف الفرنسي صينية ، كعكة عموم ، عموم
.الخبز الصناعي ، بيتزا عموم وغيرها من خبز



منتجات ذات صله

اتصل بنا


