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Tafelgrillstand en
contactgrillstand

2 grillstanden, hoge
temperatuur

 
HD6305/20

Uw eten was nog nooit zo smakelijk
2 grillstanden in een compact ontwerp

De grillplaten van deze gezondheidsgrill bereiken zeer hoge temperaturen, zodat de smaak van het voedsel

volledig behouden blijft. De platen warmen snel op en houden een constante temperatuur voor optimaal

resultaat. Afhankelijk van uw kookstijl kunnen de platen zowel horizontaal als schuin worden gebruikt.

Geniet van meer verschillende smaken

Door de hete grillplaat blijven smaken behouden

Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor behoud van een constante temperatuur.

Twee grillstanden: tafelgrill en contactgrill

2-in-1 grill

Tafelgrillstand en contactgrillstand

Eenvoudig schoon te maken grilloppervlakken met antiaanbaklaag

Eenvoudig in gebruik

Gezonde schuine grillplaten voeren het overtollige vet af

Eenvoudig rechtop op te bergen



Contactgrill HD6305/20

Kenmerken

Hete grillplaten

Door de hoge temperatuur van de grillplaten

blijft het sap en de smaak van het voedsel

behouden. Zodra het voedsel in contact komt

met de oppervlakken van de grill, wordt het

geroosterd en bruin waardoor een heerlijk

korstje ontstaat dat al het goede en de smaak

vasthoudt in het voedsel, daar waar het hoort.

Instelbare thermostaat

Groot temperatuurbereik (70 tot 230 °C) om de

ideale temperatuur te kiezen voor elk

ingrediënt, dus perfecte resultaten voor alle

soorten voedsel.

2000 W voor constante warmte

Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor

behoud van een constante temperatuur.

Twee grillstanden

U kunt de grill gebruiken met het deksel open

of gesloten. 1. In de gesloten stand blijven alle

smaken behouden en deze stand is ideaal

voor het grillen van vlees, vis, groenten of

tosti's. 2. In de open stand wordt de grill een

minibarbecue. Perfect voor grillen aan tafel,

funcooking en het opwarmen van voedsel.

2 in 1

2 in 1 met meerdere standen: tafelgrillstand en

contactgrillstand.

Eenvoudig schoonmaken, antiaanbaklaag

Eenvoudig schoon te maken grilloppervlakken

met antiaanbaklaag

Geïntegreerde vetopvangbak

In de schuine stand loopt het vet van de platen

in de meegeleverde opvangbak, wat erg

gezond en handig is voor vlees en voedsel dat

veel olie bevat.

Rechtop opbergen

Eenvoudig rechtop op te bergen; snoer en bak

eveneens netjes op te bergen.
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Specificaties

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Opvangbakken voor vet

Geïntegreerde aan/uitschakelaar

Aan/uitlampje

Technische specificaties

Vermogen: 2000 W

Voltage: 220 - 240 volt

Snoerlengte: 0,8 m
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