
Decizii la foc mic
Cu sau fara aprindere electronica, rotisor, grill sau termostat, achizitionarea unui aragaz poate da batai de
cap celor nehotarati. Mai ales cand vine vorba de pret. Pentru ca, se stie: o masina de gatit scumpa le face
pe toate, pe cand un aragaz mai putin performant, cu stratul de email subtire si fara dotari suplimentare e
la indemana oricui ca si investitie.
  Aragazuri se gasesc pe toate drumurile. Important este sa ne orientam cu atentie catre modele
multifunctionale pentru care raportul echilibrat intre pret si calitate nu mai reprezinta demult un target
greu de atins. Chiar daca sunt insotite de certificate de garantie, nu toate produsele pot fi de incredere
doar pentru ca " asa se zice negru pe alb ". Drept dovada, plangerile si reclamatiile unor sibieni care se
pare ca " s-au pacalit " la scurt timp dupa ce au achitat produsul. " Aragazurile de 5 milioane nu prea pot
fi de incredere. Cam catre 10 milioane ar incepe marfa buna, ca sa nu spun cat am dat eu pe o plita pe gaz
si cuptor electric. Ma rog, cei cu un buget redus pot cauta totusi un aragaz cu cuptor electric. Este
extraordinar, fara gaze arse si calitate foarte buna a coacerii. inainte sa il iau pe acesta, m-am chinuit ani
la rand cu modelul clasic de aragaz. Am fost nevoita sa apelez la un specialist pentru a-i aduce
imbunatatiri. Plus ca, desi era din inox, s-a zgariat foarte repede si s-a patat de la temperatura. Degeaba
aveam grija tot timpul sa il curat si sa il tin departe de murdarie. Acum, ca au iesit atatea modele noi si de
calitate mai buna, rar mai apar probleme de acest gen. "
  IZOLAŢIA este de asemenea importanta. Au existat cazuri in care linoleumul de sub aragaz s-a uzat sau
chiar s-a topit datorita temperaturilor ridicate. Cea mai buna si mai comoda alegere este, potrivit
specialistilor in domeniu, aragazul dotat cu plita electrica, pe langa ochiurile cu gaz. Astfel, atunci cand se
mai intampla sa fie sistata alimentarea cu gaz in zona in care locuiti, puteti servi in continuare mancaruri
calde. Iar daca mai tinem cont si de sfatul nutritionistilor care afirma ca alimentele sunt mai sanatoase iar
calitatea mancarii creste daca este preparata la un cuptor electric, nu mai incape nici o indoiala:
chibzuinta la bani si zgarcenia in cazul achizitionarii unui bun casnic ca acesta nu isi au rostul.
  ARAGAZURILE Electrolux se mentin in topul vanzarilor din ultima perioada. Domo le comercializeaza
la pretul de 650 de lei cu banii pe loc, dar si in rate cu numai 20 de lei lunar. Elementele de design
specifice nivelului Intuition sunt de o simplitate estetica si prietenoasa. Aceste aparate sunt realizate
pentru cei interesati de functiile de baza si mai ales de design. Deosebit este faptul ca. in timpul
functionarii aragazului, suprafetele exterioare raman reci eliminand riscul producerii de arsuri la atingerea
acestora. Produsul este prevazut cu patru arzatoare (un arzator rapid, doua semirapide si unul auxiliar),
aprindere electrica, grill, iluminare cuptor, timer si dispozitiv de siguranta cuptor.
  Caseta:
  Aragaz Westwood 4401GH - 426,55 lei (TVA inclus) / 12,06 lei/luna
  Aragaz Arctic SMN4N - 478,95 lei (TVA inclus) / 14,75 lei/luna
  Aragaz Zanussi ZCG 550GW1 - 488,95 lei (TVA inclus) / 13,94 lei/luna
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