
 

Stolní gril

Daily Collection

 
2000 W

Žebrovaná/hladká dvojitá deska

 

HD6321/20

Otočte desku a grilujte podle svého
Oboustranná deska: hladký a žebrovaný povrch

Díky oboustranné desce můžete připravovat rozmanité pokrmy podle svých představ. Hladký povrch se hodí

pro přípravu jemných jídel, jako je zelenina, ryby a krevety; žebrovaný povrch pro grilování masa, např. steaků,

hamburgerů nebo klobás s neodolatelnými proužky z grilu.

Výsledkem je chutnější grilovaný pokrm

Oboustranná deska umožňuje grilování na hladkém nebo žebrovaném povrchu

Nepřilnavá deska pro grilování bez oleje

Nastavitelný termostat zajišťuje dokonalé výsledky u každého pokrmu

Usnadňuje domácí grilování

Integrovaná nádoba na tuk shromažďuje odkapávající tuk

Nakloněné tělo grilu odvádí přebytečný tuk

Odnímatelnou desku lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění



Stolní gril HD6321/20

Přednosti Specifikace

Oboustranná deska

Oboustrannou desku je možné otáčet a grilovat

na hladkém nebo žebrovaném povrchu. To

znamená, že si můžete vychutnat přesně

takové jídlo, jaké chcete. Hladká deska je

vhodná pro přípravu malých kousků potravin.

Žebrovaný povrch vytváří neodolatelný dojem

na připravovaných kouscích masa.

Nepřilnavá grilovací deska

Nepřilnavé povrchy umožňují přípravu potravin

bez přidaného oleje, takže cítíte pouze chuť

jídla

Nádoba na tuk

Odkapávající tuk je odveden do nádoby na tuk,

kterou lze mýt v myčce

Nakloněné tělo grilu

Nakloněné tělo grilu odvádí přebytečný tuk do

nádoby na tuk. Tím se snižuje zápach a kouř.

Grilovací desky lze mýt v myčce

Odnímatelná deska, kterou lze mýt v myčce,

umožňuje snadné čištění

Nastavitelný termostat

Široký teplotní rozsah (70 až 230 °C) umožňuje

zvolit pro každou přísadu ideální teplotu, takže

je vždy zaručen dokonalý výsledek.

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Kontrolka teploty: Ano

Hmotnost a rozměry

Váha přístroje: 3 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V):

420 x 100 x 240 mm

Rozměry grilovací desky: 420 x 420 mm

Technické údaje

Spotřeba: 2000 W

Délka kabelu: 0,8 m

Design a provedení

Materiály: Plastový

Barva(y): Černá
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