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Koe täyteläinen makunautinto
Pariloiden korkea lämpötila säilyttää maun täyteläisenä

Philips Health Grill -parilagrillin pariloiden korkea lämpötila säilyttää maut

täyteläisinä. Ne kuumenevat nopeasti, pysyvät tasaisen kuumina ja niitä voi

käyttää tarpeen mukaan sekä kaltevassa että vaaka-asennossa.

Koe täyteläisiä makunautintoja

Parilan korkea lämpötila säilyttää maut täyteläisinä

Kuumenee nopeasti ja pitää lämmön tasaisena

Säädettävä termostaatti takaa ruoan onnistumisen

3 in 1 -grilli

Useita grillausasentoja: pöytägrilli, uuni, suljettu grilli

Pöytägrilliasento

Uuniasento

Suljettu asento

Käytön helppous

Tarttumattomaksi käsitellyt parilalevyt

Helppo säilyttää pystyasennossa

Konepestävät osat
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Kohokohdat

Useita grillausasentoja

Voit grillata ruokaa kansi kiinni, täysin auki tai

gratinointiasennossa. 1. Suljettu asento

säilyttää maut ja sopii lihan, kalan, kasvisten

ja voileipien grillaamiseen. 2. Avoin asento

sopii grillaamiseen pöydässä tai ruoan

lämmittämiseen. 3. Gratinointiasento sopii

juuston sulattamiseen paahtoleivän tai

kasvisten (kuten tomaatin tai kesäkurpitsan)

päälle.

Kaksinkertainen grillauspinta

Pöytägrilliasento, grillaa kaksinkertaisella

grillauspinnalla.

Terveellinen välipala

Suljettu asento terveellisten välipalojen

nopeaan valmistukseen.

Uuniasento

Uuniasento kalan, kasvisten ja pizzan

kypsentämiseen.

Säädettävä termostaatti

Laaja lämpötila-alue (70–230 °C) takaa ruoan

onnistumisen, sillä voit valita aina juuri

sopivan lämpötilan.

Konepestävät osat

Konepestävät osat helpottavat puhdistusta.

Tehokas

Tehokas laite kuumentaa parilan nopeasti

sopivaan käyttölämpötilaan. Grillin pinta pysyy

kuumana, kun siihen laitetaan ruokaa, koska

tehokas laite palauttaa oikean lämpötilan

saman tien.

Kuuma parila

Philips-sähköparilan korkea lämpötila säilyttää

ruoan mehukkaana ja maut täyteläisinä. Heti,

kun ruoka koskettaa grillin pintaa, se alkaa

tiristä ja ruskistua ja muodostaa herkullista

kuorta, joka säilyttää maun siellä, missä

pitääkin – ruoassa.

Tarttumattomaksi käsitellyt parilalevyt

Tarttumattomaksi käsitelty pinta estää ruuan

tarttumisen.

Säilytys pystyasennossa

Helppo säilyttää pystyasennossa. Astia ja

johto siististi säilössä.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Lämpötilan merkkivalo

Kuumentumattomat kädensijat

Liukumattomat jalat

Johdon säilytys

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,8 m

Virta: 2000 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Rungon materiaali: Teräskotelo
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