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Descubra sabores mais ricos
2 posições para grelhar num design compacto

Este grelhador saudável tem placas para grelhar a alta temperatura para preservar todos os sabores. Estas

placas para grelhar aquecem rapidamente e mantêm uma temperatura constante para resultados em que pode

confiar. Podem ser utilizadas numa posição inclinada ou horizontal para diferentes estilos de preparação.

Descubra uma variedade de sabores mais ricos

Placas para grelhar de alta temperatura que preservam o sabor

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

Alta potência para aquecimento rápido e conservação de um calor contínuo.

Posições duplas para grelhar: grelhador de mesa e de contacto

Grelhador 2 em 1

Posição de grelhador de mesa e posição de grelhador de contacto

Superfícies para grelhar antiaderentes são fáceis de limpar

Utilização simples

As placas inclinadas escoam o excesso de gordura para grelhados saudáveis

Fácil de arrumar na vertical
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Destaques

Placas para grelhar de alta temperatura

A alta temperatura das placas para grelhar

retêm todos os aromas e sabores dos

alimentos. Isto porque, no momento em que

oss alimentos entram em contacto com a

superfície da grelha, começam a dourar,

formando uma camada estaladiça que

preserva todos os benefícios e sabor naturais.

Termóstato regulável

Ampla gama de temperaturas (70 °C a 230 °C)

para seleccionar a temperatura ideal para cada

ingrediente de modo a assegurar resultados

perfeitos para todos os alimentos.

2000 W para calor contínuo

Alta potência para aquecimento rápido e

conservação de um calor contínuo.

Posições para grelhar duplas

O grelhador pode ser utilizado com a tampa

totalmente aberta ou fechada. 1. A posição

fechada mantém todos os sabores e é ideal

para grelhar carne, peixe, legumes ou

sanduíches. 2. A posição totalmente aberta

assemelha-se a um mini-churrasco e é

perfeita para grelhados sobre uma mesa,

receitas divertidas ou o aquecimento de

comida.

2 em 1

Várias posições 2 em 1: posição de grelhador

de mesa e posição de grelhador de contacto.

Fácil de limpar, placa antiaderente

Superfícies para grelhar antiaderentes são

fáceis de limpar

Tabuleiro integrado p/ recolha gordura

A posição inclinada permite que o excesso de

gordura escoe para o tabuleiro incluído, o que

é bastante saudável e ideal para carnes e

alimentos com excesso de óleo.

Arrumação na vertical

Fácil de arrumar na vertical, arrumação prática

do fio e do tabuleiro.
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Especificações

Especificações gerais

Compartimento do fio

Suporte antideslize

Arrumação do tabuleiro de gordura

Interruptor ligar/desligar integrado

Luz de alimentação

Especificações técnicas

Alimentação: 2000 W

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
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