
Zdrowy grill

Pure Essentials
Collection

 
2000 W

Płyta karbowana/gładka (XL)

Wysoka temperatura, łopatka,
przepisy

319 x 223 mm, zegar cyfrowy

 

HD4409/90

Odkryj pełen aromat potraw
Zachowaj aromat dzięki gorącym płytom

Ten zdrowy grill jest wyposażony w płyty opiekające, które pozwalają zachować

smak i aromat potraw. Szybko nagrzewające się, grube płyty są zawsze gorące, a

praktyczne funkcje (np. dwustronne płyty) pozwalają przygotować wiele

smacznych dań.

Odkryj różnorodne, pełne aromaty potraw

Bardzo gorące płyty grilla pozwalają zachować aromat potraw

Wyjątkowo grube płyty grilla są zawsze gorące — nawet podczas opiekania mrożonek

Broszura z przepisami

Zegar cyfrowy idealnie odmierza czas przygotowania potraw

Regulowany termostat zapewnia doskonałe rezultaty w przypadku każdego dania

Minimalny wysiłek

Łopatka

Nieprzywierająca płyta grilla

Wygodne przechowywanie w pozycji pionowej

Możliwość mycia części w zmywarce

Praktyczne funkcje

Dwustronne płyty grilla z powierzchnią karbowaną i gładką

Płyty grilla można używać w pozycji nachylonej lub poziomej

Wybór pozycji grillowania: zamknięty, otwarty lub w połowie zamknięty.



Zdrowy grill HD4409/90

Zalety

Płyty grzejne o wysokiej temperaturze

Bardzo gorące płyty grilla umożliwiają

przyrządzanie soczystych i aromatycznych dań.

Gdy opiekane pożywienie dotyka powierzchni

grilla, zaczyna skwierczeć i rumienić się,

tworząc wyborną, chrupiącą skórkę,

zachowującą cały smak i aromat w środku.

Wyjątkowo grube płyty grilla

Wyjątkowo grube płyty grilla zachowują więcej

ciepła niż w przypadku zwykłego grilla i

pozostają gorące nawet w przypadku

opiekania mrożonek. Stała temperatura

umożliwia szybsze i bardziej równomierne

opiekanie jedzenia. Płyty opiekające są

gorące już podczas umieszczania produktów

na grillu, co pozwala zachować ich smak i

aromat.

Zegar cyfrowy

Zegar cyfrowy idealnie odmierza czas

przygotowania potraw.

Dwustronne płyty grilla

Uniwersalne płyty grilla umożliwiają opiekanie

na karbowanej lub gładkiej powierzchni, co

pozwala przygotować dania tak, jak lubisz.

Gładka powierzchnia płyt służy do

podsmażania i opiekania małych kawałków

jedzenia; natomiast karbowana pozwala

uzyskać niesamowity efekt, jakby jedzenie

było grillowane na żywym ogniu.

Broszura z przepisami

Broszura z przepisami zawierająca wskazówki

eksperta i przepisy na wyśmienite smakołyki.

Łopatka

Łopatka do przewracania, mieszania i

zdejmowania jedzenia.

Regulowany termostat

Regulowany termostat zapewnia doskonałe

rezultaty.

Przechowywanie w pozycji pionowej

Wygodne przechowywanie przewodu i tacki

oraz urządzenia w pozycji pionowej.

Możliwość mycia części w zmywarce

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w

zmywarce.

Grillowanie nachylone lub w poziomie

Regulowane płyty grilla można używać w

pozycji nachylonej lub poziomej, co pozwala

przygotowywać potrawy na różne sposoby. W

pozycji nachylonej nadmiar tłuszczu spływa do

dołączonej tacki, co jest doskonałym

rozwiązaniem w przypadku mięs i jedzenia

zawierającego dużo tłuszczu. W pozycji

poziomej można dusić potrawy marynowane.

Jest ona świetna również do podsmażania i

grillowania.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Wbudowany wyłącznik

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik temperatury

Nienagrzewające się uchwyty

Stopy antypoślizgowe

Schowek na przewód

Schowek na tackę na tłuszcz

Dane techniczne

Długość przewodu: 1 m

Moc: 2000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Wymiary płyty opiekającej grilla (szer. x gł.):

319 x 223 mm

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Czarny/metalowy/czerwony

Materiały: Stal szlachetna / aluminiowe płyty

/ plastikowe części

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):

405 x 280 x 315 mm

Waga urządzenia: 4,6 kg
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