
Grill stołowy
 

1850 W

Płyta karbowana/gładka

Grillowanie bez dymu

300 x 340 mm

 

HD4427

Teraz możesz cieszyć się grillowaniem bez dymu
Tacka z wodą zapobiega przypalaniu się okruszków jedzenia

Grill stołowy z dodatkową płytą podgrzewającą pozwala na przygotowanie

rozmaitych potraw. Duża moc gwarantuje szybkie przygotowanie smacznych dań,

zaś tacka z wodą zapobiega przypalaniu się i dymieniu resztek jedzenia.

Grillowanie bez dymu

Nadmiar tłuszczu jest odprowadzany przez szczeliny w płycie grilla

Tacka z wodą zapobiega przypalaniu się okruszków jedzenia i tłuszczu

Smaczne, szybko przygotowane potrawy

Zintegrowany element grzejny zapewnia równomiernie opiekanie

Duża moc pozwala na szybkie przygotowanie smacznego posiłku

Grilluj w swój ulubiony sposób dzięki grillowi i płycie podgrzewającej

Regulacja temperatury stosownie do przepisu

Łatwe i bezpieczne użytkowanie

Duża powierzchnia do grillowania umożliwia przygotowanie porcji dla całej rodziny

Wbudowany w termostat wyłącznik zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Szybkie i łatwe czyszczenie

Możliwość mycia części w zmywarce

Nieprzywierająca płyta grilla



Grill stołowy HD4427/00

Zalety Dane techniczne

Grillowanie bez dymu

Nadmiar tłuszczu i okruszki jedzenia są

odprowadzane przez szczeliny w płycie grilla.

Następnie zostają one wchłonięte przez wodę

na wyjmowanej tacce, dzięki czemu nie

przypalają się i nie dymią.

Zintegrowany element grzejny

Element grzejny jest zintegrowany z płytą

grilla, co gwarantuje natychmiastowe i

równomierne rozprowadzanie ciepła. W efekcie

otrzymujemy smaczne, równomierne

opieczone potrawy.

Grill i płyta podgrzewająca

Możliwość korzystania z grilla i powierzchni

podgrzewającej pozwala przygotowywać

rozmaite potrawy. Kratka grilla zapewnia

smaczne i „grillowo” wyglądające dania.Z kolei

płyta podgrzewająca świetnie nadaje się do

grillowania mniejszych kawałków jedzenia lub

ich podsmażania. Gotuj tak, jak lubisz!

Duża powierzchnia do grillowania

Duża powierzchnia do grillowania umożliwia

przygotowanie porcji dla całej rodziny

Wbudowany wyłącznik

Wbudowany w termostat wyłącznik zapewnia

dodatkowe bezpieczeństwo

Możliwość mycia części w zmywarce

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w

zmywarce.

Informacje ogólne

Regulowany termostat

Nienagrzewające się uchwyty

Wskaźnik temperatury

Dane techniczne

Moc: 1850 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,0 m

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

340 x 300 mm

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Ciemnografitowa z czarnymi

akcentami

Materiały: Obudowa z tworzywa PP,

aluminiowa płyta grilla

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 430 x

125 x 355 mm

Waga urządzenia: 3 kg
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