
Γκριλ επαφής

Daily Collection

  2000 W

Πλάκα ραβδωτής επιφάνειας

2 θέσεις ψησίματος, υψηλή

θερμοκρασία

 
HD6305/20

Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις
2 θέσεις γκριλ, μικρό μέγεθος

Αυτή η ψηστιέρα διαθέτει πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής.

Οι πλάκες αυτές θερμαίνονται γρήγορα και διατηρούν σταθερή θερμότητα για αξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε επικλινή ή οριζόντια θέση για διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.

Ανακαλύψτε μια ποικιλία υπέροχων γεύσεων

Πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Υψηλή ισχύς, για γρήγορη προθέρμανση και διατήρηση σταθερής θερμότητας.

Διπλή θέση ψησίματος: επιτραπέζιο γκριλ και γκριλ επαφής

Γκριλ 2 σε 1

Θέση επιτραπέζιου γκριλ και θέση επαφής

Αντικολλητικές επιφάνειες ψησίματος, για εύκολο καθάρισμα

Απλό στη χρήση

Οι επικλινείς πλάκες απομακρύνουν τα περιττά λίπη για υγιεινό ψήσιμο

Εύκολη αποθήκευση σε όρθια θέση



Γκριλ επαφής HD6305/20

Χαρακτηριστικά

Πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας

Η υψηλή θερμοκρασία των πλακών ψησίματος

διατηρεί όλους τους χυμούς και τη γεύση της

τροφής, καθώς τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε

επαφή με τις επιφάνειες της ψηστιέρας, αρχίζει

αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει δημιουργώντας

μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί όλα τα θρεπτικά

στοιχεία και τη νοστιμιά στο εσωτερικό της, έτσι

όπως πρέπει.

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (70°C έως 230°C), για

να επιλέγετε την ιδανική θερμοκρασία για το κάθε

συστατικό και να εξασφαλίζετε το καλύτερο

αποτέλεσμα για κάθε σας γεύμα.

2000W, για σταθερή παροχή θερμότητας

Υψηλή ισχύς, για γρήγορη προθέρμανση και

διατήρηση σταθερής θερμότητας.

Διπλή θέση ψησίματος

Η ψηστιέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το καπάκι

πλήρως ανοιχτό ή κλειστό. 1. Με το καπάκι κλειστό

διατηρείται όλη η γεύση και είναι ο ιδανικός τρόπος

για να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά ή σάντουιτς. 2.

Με το καπάκι πλήρως ανοιχτό είναι σαν να κάνετε

μίνι μπάρμπεκιου και ο τρόπος αυτός ενδείκνυται για

ψήσιμο πάνω σε τραπέζι, διασκεδαστικό μαγείρεμα ή

ζέσταμα φαγητού.

2 σε 1

Πολλές θέσεις 2 σε 1:Θέση επιτραπέζιου γκριλ και

θέση επαφής.

Εύκολο καθάρισμα, αντικολλητική πλάκα

Αντικολλητικές επιφάνειες ψησίματος, για εύκολο

καθάρισμα

Ενσωματωμένος δίσκος συλλογής λίπους

Στην οριζόντια θέση το περίσσιο λίπος στραγγίζεται

στο δίσκο συλλογής λίπους, που περιλαμβάνεται,

ιδανικό για υγιεινό ψήσιμο κρεάτων και τροφών με

πολύ λάδι.

Αποθήκευση σε κάθετη θέση

Εύκολη αποθήκευση σε όρθια θέση. Πρακτική

αποθήκευση καλωδίου και δίσκου
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Προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Χώρος αποθήκευσης δίσκων συγκέντρωσης λίπους

Ενσωματωμένος διακόπτης on/off

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 2000 W

Τάση: 220-240 volt

Μήκος καλωδίου: 0,8 ιγ
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