
 

Επιτραπέζια ψηστιέρα

Daily Collection

  2000 W

2 πλευρών (ραβδωτή/λεία επιφάνεια)

 

HD6321/20

Γυρίστε την πλάκα για ψήσιμο με το δικό σας τρόπο
Πλάκα με δύο πλευρές: λείες και ραβδωτές επιφάνειες

Πλάκα με δύο πλευρές, για μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι σας. Η λεία επιφάνεια είναι ιδανική για να σιγοψήσετε τρόφιμα όπως

λαχανικά, ψάρι και γαρίδες, ενώ η ραβδωτή επιφάνεια για να ψήσετε κρέας, όπως μπριζόλες, μπιφτέκια ή λουκάνικα, με ρίγες

από την ψηστιέρα στις οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε.

Μου προσφέρει γευστικότερο φαγητό στη σχάρα

Πλάκα με δύο πλευρές, για επιλογή ψησίματος με λεία ή ραβδωτή επιφάνεια

Αντικολλητική πλάκα για ψήσιμο χωρίς πρόσθετο λάδι

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Κάνει τη ψήσιμο σε εσωτερικό χώρο άνετη εμπειρία

Ενσωματωμένος δίσκος για τη συλλογή του περιττού λίπους

Επικλινής σχάρα για την αποστράγγιση του περιττού λίπους

Αποσπώμενη πλάκα που πλένεται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό



Επιτραπέζια ψηστιέρα HD6321/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πλάκα με δύο πλευρές

Η πλάκα διαθέτει δύο όψεις για να μπορείτε να

μαγειρεύετε είτε με τη λεία είτε με τη ραβδωτή

επιφάνεια και να απολαμβάνετε το φαγητό σας όπως

ακριβώς σας αρέσει. Η λεία πλάκα είναι κατάλληλη

για να μαγειρεύετε μικρότερα τεμάχια φαγητού, ενώ η

ραβδωτή πλάκα δημιουργεί μια ακαταμάχητη αίσθηση

ότι το κρέας σας είναι μαγειρεμένο στα κάρβουνα.

Αντικολλητική πλάκα ψησίματος

Οι αντικολλητικές επιφάνειες σάς επιτρέπουν να

μαγειρεύετε χωρίς επιπλέον λάδι, ώστε να

διατηρείται η αυθεντική γεύση του φαγητού σας

Δίσκος συλλογής λίπους

Τα περιττά λίπη στραγγίζονται στο δίσκο συλλογής

λίπους που πλένεται στο πλυντήριο

Επικλινές σώμα σχάρας

Η επικλινής σχάρα κάνει τα περιττά λίπη να πέφτουν

στο δίσκο συλλογής λίπους, μειώνοντας έτσι τις

μυρωδιές και τον καπνό

Σχάρα ψησίμ. που πλέν. στο πλυν. πιάτων

Δίσκος που πλένεται στο πλυντήριο, αποσπώμενος

για εύκολο καθάρισμα

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

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Λυχνία θερμοκρασίας

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος συσκευής: 3 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 420 x 100 x

240 χιλ.

Διαστάσεις πλάκας ψησίματος: 420 x 420 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 2000 W

Μήκος καλωδίου: 0,8 μ.

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Υλικά που χρησιμοποιούνται: Πλαστικό

Χρώμα(τα): Μαύρο
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