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HD4407/50

Oppdag fyldigere smak
Behold smaken i maten med plater med høy temperatur

Denne sunne grillen har grillplater med høy temperatur som bidrar til å beholde all den saftige smaken. Platene

varmes raskt opp og beholder en konstant varme. De kan brukes i en hellingsposisjon eller en horisontal

posisjon, avhengig av situasjonen.

Oppdag fyldigere smak

Grillplater med høy temperatur beholder smaken

Den justerbare termostaten garanterer gode resultater for all slags mat

Høy effekt for rask oppvarming og konstant varme

Minimal anstrengelse

Den klebefrie overflaten forhindrer at matpartikler setter seg fast

Oppbevares enkelt stående, og ledning og brett oppbevares ryddig

Med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin blir rengjøringen enkel

Smarte funksjoner

Grilloverflatene kan brukes i hellingsposisjon eller i horisontal posisjon

Fett fra de sunne grillplatene i hellingspos. renner ned i fettskuffene

Flere grillposisjoner: lukket, uten lokk eller gratinering

Flytende hengsel slik at du kan grille mat i alle størrelser



Sunn grill HD4407/50

Høydepunkter Spesifikasjoner

Grillplater med høy temperatur

Den høye temperaturen på grillplatene bidrar

til å beholde all den gode og saftige smaken

på maten. Når maten kommer i kontakt med

overflaten på grillen, freses og brunes maten,

og det dannes en smakfull skorpe som gjør at

all den gode smaken blir værende igjen på

innsiden.

Justerbar termostat

Justerbar termostat sikrer perfekt resultat.

Stående oppbevaring

Oppbevares enkelt stående, og ledning og

brett oppbevares ryddig.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

blir rengjøringen enkel.

Grilling i hell.pos. eller horis. pos.

De justerbare grilloverflatene kan brukes i en

hellingsposisjon eller en horisontal posisjon,

slik at du kan grille maten på mange

forskjellige måter. Overflødig fett renner vekk og

ned i skuffen som følger med, noe som er svært

sundt og ideelt for kjøtt og mat som inneholder

ekstra olje. Den horisontale

innstillingen brukes når maten skal grilles i

egen smakfull saft eller marinade. Den er også

svært godt egnet til woking og grilling.

Flere grillposisjoner

Grillen kan brukes med tett lokk, uten lokk eller

med gratinering, slik at du kan forberede

mange forskjellige retter. 1. Den forseglede

posisjonen bidrar til at all smaken beholdes og

er ideell for grilling av kjøtt, fisk, grønnsaker

eller smørbrød. 2. Posisjonen uten lokk gir

assossiasjoner til et mini-barbeque og passer

perfekt for grilling ved bordet, festlig grilling

eller oppvarming av maten. 3.

Gratineringsposisjonen er godt egnet til å

smelte ost på brød eller grønnsaker, f.eks. tomat

og squash.

Flytende hengsel

Flytende hengsel slik at du kan grille mat i alle

størrelser.

Generelle spesifikasjoner

Integrert av/på-bryter

Temperaturlampe

Kaldt håndtak

Sklisikre føtter

Ledningsoppbevaring

Oppsamlingsplass for fettet

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1 m

Drift: 2000 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Grillplatemål (B x D): 319 x 223 mm

Design og utseende

Farge(r): Sølvfarget stål

Materialer: Ståldeksel/ALU-plater/plastdeler

Mål og vekt

Produktmål (B x H x D): 405 x 280 x 315 mm

Vekt, apparat: 3,9 kg
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