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Płyta dwustronna:
karbowana/gładka

 

HD6321/20

Grilluj tak, jak lubisz dzięki obracanej płycie
Płyta dwustronna — gładka i karbowana powierzchnia

Płyta dwustronna umożliwia bardziej różnorodne grillowanie. Gładka powierzchnia idealnie nadaje się do

przygotowania delikatniejszych potraw, np. warzyw, ryb i krewetek. Z kolei karbowana powierzchnia

przeznaczona jest do grillowania mięs, takich jak steki, hamburgery czy kiełbaski, którym nadaje apetyczny

wygląd dzięki przyrumienionym paskom.

Zapewnia smaczniejsze potrawy z grilla

Płyta dwustronna umożliwia grillowanie na gładkiej lub karbowanej powierzchni

Płyta zapobiegająca przywieraniu umożliwia grillowanie bez dodatku oleju

Regulowany termostat zapewnia doskonałe rezultaty w przypadku każdego dania

Grillowanie w domu stanie się przyjemniejsze

Wbudowana tacka na tłuszcz pozwala zebrać nadmiar tłuszczu

Nachylona konstrukcja umożliwia pozbycie się nadmiaru tłuszczu

Zdejmowana płyta z możliwością mycia w zmywarce



Grill stołowy HD6321/20

Zalety Dane techniczne

Płyta dwustronna

Płytę dwustronną można obracać, co pozwala

grillować na gładkiej lub karbowanej

powierzchni — dzięki temu przygotujesz

jedzenie dokładnie tak, jak lubisz. Gładka

strona nadaje się do grillowania niewielkich

kawałków jedzenia. Z kolei karbowana strona

pozwala uzyskać ten niesamowity efekt, jakby

mięso było grillowane na ogniu.

Płyta grilla zapobiegająca przywieraniu

Powłoka zapobiegająca przywieraniu

umożliwia przygotowanie jedzenia bez

dodatku oleju, dzięki czemu potrawy

zachowują swój prawdziwy smak

Tacka na tłuszcz

Nadmiar tłuszczu spływa na tackę, którą

można czyścić w zmywarce

Nachylona konstrukcja

Nachylona konstrukcja sprawia, że nadmiar

tłuszczu spływa na tackę, co pozwala

ograniczyć powstawanie nieprzyjemnego

zapachu i dymu

Płytę grilla można myć w zmywarce

Płyta jest łatwa w czyszczeniu — można ją

zdjąć i umyć w zmywarce

Regulowany termostat

Szeroki zakres temperatur (od 70°C do 230°C)

pozwala wybrać temperaturę odpowiednią dla

każdego składnika, co zapewnia doskonałe

rezultaty w przypadku każdego dania

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Wskaźnik temperatury

Waga i wymiary

Waga urządzenia: 3 kg

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):

420 X 100 X 240 mm

Wymiary płyty opiekającej grilla: 420 x

420 mm

Dane techniczne

Moc: 2000 W

Długość przewodu: 0,8 m

Stylistyka i wykończenie

Materiały: Plastik

Kolor(y): Czarny
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