
 

Gril pre zdravé
stravovanie

 

Rebrovaná platňa

2000 W

 

HD4407

Objavte čaro bohatšej chuti
Objavte platne s vysokou teplotou, ktoré zachovajú prirodzenú chuť

Tento gril na prípravu zdravého jedla je vybavený grilovacími platňami s vysokou teplotou, vďaka ktorým zostane

jedlo šťavnaté. Platne sa rýchlo zahrievajú a udržujú konštantnú teplotu, takže kvalitný výsledok je zaručený.

Platne môžete pri rôznych štýloch prípravy jedla používať v naklonenej alebo horizontálnej polohe.

Objavte čaro bohatšej chuti

Grilovacie platne s vysokou teplotou, ktoré zachovajú prirodzenú chuť

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Vysoký výkon umožňujúci rýchle zahriatie a udržanie konštantnej teploty

Minimálna námaha

Nepriľnavý povrch zabraňuje nalepovaniu čiastočiek jedla

Jednoduché odkladanie vo zvislej polohe s praktickým uložením kábla a podnosu

Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú jednoduché čistenie

Praktické funkcie

Grilovacie platne môžu byť použité v naklonenej i horizontálnej polohe

Grilovacie platne v naklonenej polohe, pri ktorej sa odvádza prebytočný tuk do podnosu na zachytenie tuku, vďaka čomu

pripravíte zdravé jedlo

Viac grilovacích pozícií: zatvorené, plne otvorené alebo gratinovanie

Pohyblivý záves na grilovanie jedla akejkoľvek hrúbky



Gril pre zdravé stravovanie HD4407/50

Hlavné prvky Technické údaje

Grilovacie platne s vysokou teplotou

Vďaka vysokej teplote grilovacích platní

zostane v jedle všetka šťava a zachová sa jeho

prirodzená chuť. Vo chvíli, keď sa jedlo dostane

do kontaktu s povrchmi grilu, začne syčať a

hnednúť, čím sa na ňom vytvára chutná kôrka,

ktorá udrží všetky užitočné látky a chuť vo

vnútri jedla – presne tam, kde majú byť.

Nastaviteľný termostat

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý

výsledok.

Ukladanie vo zvislej polohe

Jednoduché odkladanie vo zvislej polohe s

praktickým uložením kábla a podnosu.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú

jednoduché čistenie.

Grilovanie v naklonenej i horizontálnej polohe

Vďaka nastaviteľným grilovacím platniam, ktoré

môžete použiť v naklonenej alebo

horizontálnej polohe, máte skutočne široké

možnosti pri príprave jedla. Naklonená poloha

platne umožňuje odviesť prebytočný tuk do

podnosu na zachytenie tuku, ktorý je súčasťou

grilu. Jedlo tak zostane zdravé a gril je ideálny

na prípravu mäsa a potravín s nadmerným

obsahom tuku. Horizontálna poloha platne

umožňuje prípravu jedál v lahodnej vlastnej

šťave a marináde, pričom je ideálna na

opekanie a grilovanie.

Viac grilovacích pozícií

Gril môžete používať s vekom v uzatvorenej,

otvorenej polohe alebo v polohe na

gratinovanie a pripraviť tak širokú škálu jedál. 1.

Jedlo pripravené na grile s uzatvoreným vekom

si zachová bohatstvo zo svojej chute. Tento

spôsob je ideálny na grilovanie mäsa, rýb,

zeleniny alebo sendvičov. 2. Príprava jedla na

otvorenom grile pripomína barbeque. Je

dokonale vhodná na grilovanie priamo na

stole, na večierkoch alebo na zohrievanie

jedla. 3. Poloha na gratinovanie je vhodná na

roztopenie syra na hriankach alebo zelenine,

napríklad paradajkách alebo cukete.

Pohyblivý záves

Pohyblivý záves na grilovanie jedla akejkoľvek

hrúbky.

Všeobecné špecifikácie

Integrovaný vypínač

Kontrolné svetlo teploty

Rukoväte chladné na dotyk

Protisklzové nožičky

Úložný priestor na kábel

Úložný priestor pre podnos pre tuk

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1 m

Príkon: 2000 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Rozmery grilovacej platne (Š x H): 319 x

223 mm

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Oceľovo strieborná

Materiály: Oceľové telo/hliníkové

platne/komponenty z umelej hmoty

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H): 405 x 280 x

315 mm

Hmotnosť zariadenia: 3,9 kg
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