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Koe täyteläinen makunautinto
Pariloiden korkea lämpötila säilyttää maun täyteläisenä

Health Grill -parilagrillin pariloiden korkea lämpötila säilyttää maut täyteläisinä. Ne kuumenevat nopeasti,

pysyvät tasaisen kuumina ja niitä voi käyttää tarpeen mukaan sekä kaltevassa että vaaka-asennossa.

Koe täyteläinen makunautinto

Pariloiden korkea lämpötila säilyttää maut täyteläisinä

Säädettävä termostaatti takaa ruoan onnistumisen

Kuumenee nopeasti ja pitää lämmön tasaisena

Valmista helposti

Tarttumattomaksi käsitelty pinta estää ruuan tarttumisen

Helppo säilyttää pystyasennossa. Astia ja johto siististi säilössä

Konepestävät osat helpottavat puhdistusta

Kätevät ominaisuudet

Parilalevyjä voi käyttää sekä kaltevassa että vaaka-asennossa.

Kaltevilta parilalevyiltä rasva valuu rasva-astiaan

Useita grillausasentoja: kansi kiinni, täysin auki ja gratinointiasento

Mukautuva sarana helpottaa eri paksuisten ruokien grillausta
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Kohokohdat Tekniset tiedot

Kuumat parilat

Pariloiden korkea lämpötila säilyttää ruoan

mehut ja maut täyteläisinä. Heti, kun ruoka

koskettaa grillin pintoja, se alkaa tiristä ja

ruskistua ja muodostaa herkullista kuorta, joka

säilyttää maun siellä, missä pitääkin, ruoassa.

Säädettävä termostaatti

Säädettävä termostaatti takaa täydelliset

tulokset.

Säilytys pystyasennossa

Helppo säilyttää pystyasennossa. Astia ja

johto siististi säilössä.

Konepestävät osat

Konepestävät osat helpottavat puhdistusta.

Kaltevat tai vaakasuorat parilat

Säädettäviä parilalevyjä voi käyttää sekä

kaltevassa että vaaka-asennossa. Kaltevassa

asennossa ylimääräinen rasva valuu rasva-

astiaan, mikä parantaa ruoan terveellisyyttä ja

sopii lihalle ja ruoille, joissa on runsaasti

öljyä. Vaaka-asento sopii esimerkiksi

marinoidun ruoan valmistukseen, öljyssä

paistamiseen ja grillaukseen.

Useita grillausasentoja

Voit grillata ruokaa kansi kiinni, täysin auki tai

gratinointiasennossa. 1. Suljettu asento

säilyttää maut ja sopii lihan, kalan, kasvisten

ja voileipien grillaamiseen. 2. Avoin asento

sopii grillaamiseen pöydässä tai ruoan

lämmittämiseen. 3. Gratinointiasento sopii

juuston sulattamiseen paahtoleivän tai

kasvisten (kuten tomaatin tai kesäkurpitsan)

päälle.

Mukautuva sarana

Mukautuva sarana helpottaa eri paksuisten

ruokien grillausta.

Yleiset tiedot

Integroitu käynnistyskytkin

Lämpötilan merkkivalo

Kuumentumattomat kädensijat

Liukumattomat jalat

Johdon säilytys

Rasva-astian säilytys

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1 m

Virta: 2000 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Parilalevyn mitat (LxS): 319 x 223 mm

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): Teräs/hopea

Materiaalit: Teräskotelo / alumiiniset parilat /

muoviosia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x K x S): 405 x 280 x

315 mm

Laitteen paino: 3,9 kg
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