
BeepEgg –hudební minutka 

Vložte BeepEgg do hrnce  s vejci. BeepEgg přehraje melodie, když 
jsou vejce akorát 

Vyjměte z hrnce Vychutnejte si vždy perfektní vejce 

 

 BeegEgg - vaječný časovač, který skutečně funguje 
 
 
Existuje mnoho dobrých kuchařů, kteří přesto neuvaří  
perfektní vejce pokaždé. K dosáhnutí tohoto je třeba velké 
pozornosti, což je po ránu často obtížné. 
 
Naše velmi chytré malé vajíčko měří automaticky v 
průběhu vaření uplynulý čas a teplotu, což zajišťuje 
perfektní výsledek. 
 
Nezáleží na tom, zda začnete vařit vejce ve studené vodě 
na vrcholu Everestu, nebo ve vřící vodě batiskafu na dně 
oceánu – BeepEgg dá vždy vědět, kdy jsou vaše vejce 
akorát vláčné.. 
 
Prostě BeepEgg vařte společně se skutečnými vejci a bavte 
se. 
 



Přehled melodií 

BeepEgg Rock 

BeepEgg Disko 

BeepEgg Bleeg&Wheit 

BeepEgg AMADEUS 

BeepEgg Classic – barevné provedení 

naměkko:  Smoke on the water  (Deep Purple) 

nahniličko: I was made for loving you       (Kiss) 

natvrdo:     Final Countdown  (              Europe) 

naměkko:   Celebration 

nahniličko: That's The Way I Like It 

natvrdo:      Last Night A DJ Saved My Life 

naměkko:    The Bird Catcher  (Mozart) 

nahniličko:   Rondo alla Turca  (Mozart) 

natvrdo:       Malá noční hudba (Mozart) 

naměkko:    Ranní pohoda        (Grieg) 

nahniličko:  Menuet                   (Boccherini) 

natvrdo:      Malá noční hudba   (Mozart) 

naměkko:    Killing me softly   

nahniličko: Triumphal March     (G. Verdi)  

natvrdo:       Malá noční hudba  (Mozart)  

naměkko:   Killing me softly   

nahniličko: House of  the Rising Sun  (Animals) 

natvrdo:     Finall Countdown               (Europe) 

BeepEgg Bodino  - různé designové provedení 

Princip: 

• Teplotní čidlo a časovač uvnitř BeepEgg hlídají stav žloutku a bílku v průběhu vaření  

• Stačí jen vložit do vody společně s vejci  doku neuslyšíte vaši melodii. 

•Vše probíhá plně automaticky, nic se nenastavuje. 



Možný cutomizing BeepEgg 
1. Potisk vejce logem firmy 
2. Potisk přebalu  
3. Výběr barvy  dle barev společnosti a melodií z archívu 
4. Nahrání melodií dle vlastního výběru 

 

1. BeepEgg je opakovaně používaný pro svou dokonalou 
funkci 

2. Vždy je v kuchyni na očích a plní skvěle promo funkci 
 

Naši zákazníci z řad velkých firem 
 
Intel                                IT                             (Germany) 
HP                                   IT                             (Lithuania) 
Bayer                              pharma industry (Germany) 
Böhringer Ingelheim   pharma industry  (Germany) 
RWE                                energy (                  Germany) 

Volkswagen               automobile               (Germany) 
Novartis                      pharma industry     (Germany) 
Edeka                          supermarket chain (Germany) 
Volksbank                   bank                           (Germany) 
Bell                               meat industry          (Switzerland) 
Weihenstephan         food industry           (Germany) 
Avon                             cosmetic                   (Czech Republic) 



http://www.youtube.com/watch?v=xUXLpq7dxe4&feature=player_embedded 

BBC  TV   test 
BeepEgg časovač vaření vajíček 

„Něco na víkend..“ 

TV testy v Německu 

ČT 2 test 

https://www.youtube.com/watch?v=niL2Z323IWg 

http://www.youtube.com/watch?v=xUXLpq7dxe4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xUXLpq7dxe4&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=niL2Z323IWg
https://www.youtube.com/watch?v=niL2Z323IWg


balení 1ks 

(2 porce) 

 

•   1. ultra ohebná grilovací jehla.  

        Revolučně jednoduché marinování a grilování. 

• 2. USA-Patent,  
   vyvinutý pro BBQ-Profes. 

• 3. Nerez ocel, nemění chuť jídla 
   a možno jednoduše umýt v myčce 

FireWire®  

výhodné  rodinné 

balení 2ks (4 porce) 

 

•FireWire unese 2x více než běžný špíz 
•Flexi 100 % chirurgická nerez ocel 
•Nespálí vaše prsty 
•Konečně jednoduché marinování 
•Bezpečná dětem (oblý hrot) 
•Snadné mytí i v myčce nádobí 
•Manipulační hrot je chladný při doteku 
•Pro každý tvar a velikost grilu 
•Vylučuje možnost kovové chuti 
•Celoroční využití grill/ trouba 
•Délka špízu: 75 cm (100 let životnost) 
 



Apetitivní vzhled na talíři 



Nespálí prsty při obracení na grilu  
Vhodný pro všechny velikosti grilů 



Jednoduché marinování v misce/zip sáčku 
A tím i velmi skladné v lednici či přenosné na zahradní párty 





Tisk 

Camping, Cars & Caravans 3/2012 (květen/červen) flexi grilovací špíz FireWire 

Betynka:., BeepEgg Classic, č.5/1. květen 2012, str. 98 

www.prostrito.cz článek o časovačích vaření Al Dente a BeepEgg. 25. duben 2012 

Dáša, týdeník pro ženy, iShake šejkr, č.16/10. duben 2012, str. 15 

Ekonom, týdeník vydavatelství Economia, Chytré vejce, č.14/5. duben 2012, str.58 

MF Dnes, příloha OnaDnes, iShake šejkr, č.12/19. březen 2012, str. 44 

Recepty prima nápadů (magazín Přemka Podlahy) BeepEgg 12/2011 

Fresh Marketing CZ  (Podnikání, management, public relations) BeepEgg, 12/2011 

Business Panorama CZ ruskojazyčný magazín,  BeepEgg GOLD, 6/ prosinec 2011 

 

Dodavatel: Soly Europe s.r.o.  773-99 99 65, info@soly.cz 

http://prostri.kuchyne.dumazahrada.cz/zpivajici-pomucky-pri-vareni-27547.aspx

