
 

Grătar sănătos

 

Plită striată

2000 W

 

HD4407/50

Descoperiţi arome mai puternice
Captaţi aroma cu ajutorul plitelor cu temperatură ridicată

Acest grătar sănătos are plite cu temperatură înaltă pentru a capta în interiorul alimentelor toate aromele

suculente. Acestea se încălzesc rapid şi menţin o căldură constantă pentru rezultate în care puteţi avea încredere

şi poate fi utilizat în poziţie înclinată sau orizontală pentru diferite stiluri de gătit.

Descoperiţi arome mai puternice

Plitele cu temperatură înaltă captează în interiorul alimentelor toată aroma

Termostatul reglabil asigură rezultate perfecte pentru orice alimente

Putere ridicată pentru încălzire rapidă şi căldura constantă

Doar puţin efort

Suprafaţa neaderentă împiedică lipirea particulelor de alimente

Uşor de depozitat vertical, depozitare ordonată a firului şi a tăvii

Componente lavabile în maşina de spălat vase pentru curăţare uşoară

Caracteristici inteligente

Suprafeţele de gătit pot fi utilizate în poziţie înclinată şi orizontală

Plitele înclinate ale grătarului sănătos permit scurgerea grăsimii în tavă

Poziţii multiple de frigere: închis, deschis complet sau gratinare

Balama exterioară pentru frigerea alimentelor cu orice grosime



Grătar sănătos HD4407/50

Repere Specificaţii

Plite cu temperatură înaltă

Temperatura înaltă a plitei pentru grătar

captează în interior toate sucurile şi aromele

alimentelor. Aceasta se datorează faptului că

în momentul în care alimentele intră în contact

cu suprafaţa grătarului, încep să sfârâie şi să

se rumenească, formând o crustă delicioasă

care păstrează în interior toată savoarea şi

toate aromele.

Termostat reglabil

Termostatul reglabil asigură rezultatul perfect.

Depozitare verticală

Uşor de depozitat vertical, depozitare ordonată

a firului şi a tăvii.

Componente lavabile în maşină

Componente lavabile în maşina de spălat vase

pentru curăţare uşoară.

Frigere înclinată sau orizontală

Suprafeţele reglabile de gătit pot fi utilizate fie

într-o poziţie înclinată, fie într-una orizontală,

oferindu-vă o varietate de moduri diferite în

care să gătiţi. Poziţia înclinată permite grăsimii

în exces să se scurgă pe tava pentru grăsime

inclusă, ceea ce este sănătos şi ideal pentru

diferitele tipuri de carne şi alimente care conţin

grăsime în exces. Montarea orizontală este

adecvată pentru gătirea alimentelor în propriile

lor sucuri sau o marinată şi este excelentă

pentru prăjirea cu amestecare şi prepararea pe

grătar.

Poziţii multiple de frigere

Grătarul poate cu utilizat având capacul etanş,

capacul deschis complet sau gratinare,

permiţându-vă să pregătiţi diferite alimente. 1.

Poziţia etanşă menţine în interiorul alimentelor

toată savoarea şi este ideală pentru pregătirea

cărnii, peştelui, legumelor sau sandvişurilor. 2.

Poziţia având capacul deschis complet este

precum un mini-grătar, perfectă pentru gătirea

la grătar cât timp sunteţi la masă, gătirea

distractivă sau încălzirea alimentelor. 3. Poziţia

de gratinare este potrivită pentru topirea

brânzei pe pâine prăjita sau pe legume precum

roşii sau dovlecei.

Balama exterioară

Balama exterioară pentru frigerea alimentelor

cu orice grosime.

Specificaţii generale

Comutator de pornire/oprire integrat

Indicator de temperatură

Mânere reci la atingere

Sistem anti-alunecare

Sistem de stocare a cablului

Depozitarea tăvii pentru grăsime

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1 m

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Dimensiuni plită (LxA): 319 x 223 mm

Design şi finisare

Culori: Argintiu/metalic

Materiale: Carcasă de oţel / plite de aluminiu

/ componente de plastic

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (L x Î x A): 405 x 280 x

315 mm

Greutate aparat: 3,9 kg
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