Asztali grillsütő
Viva Collection
Duo Plate
1500 W

HD6322/20

Felhajtható grillezőlap az ideális grillezéshez
Kettős grillsütő: sima és bordázott grillezőlap
Philips asztali grillsütő kettős grillezőlappal. A sima felület ideális zöldségek, hal és
garnéla kíméletes sütéséhez, míg a bordázott felület a hússzeletekhez,
húspogácsákhoz és kolbászokhoz biztosítja az ellenállhatatlan sütési csíkokat.
Ízletesebb grillételek készíthetők
Duo plate, hogy választhasson: sima vagy bordázott felületen szeretne-e grillezni.
Tapadásmentes grillezőlap, amelyen olaj nélkül lehet sütni
Az állítható hőfokszabályozó minden ételnél tökéletes eredményt ad
Kényelmes élménnyé teszi a beltéri grillezést
Beépített zsiradéktálca a fölösleges zsiradék összegyűjtéséhez
Döntött grill, hogy elvezesse a felesleges zsiradékot
Levehető, mosogatógépben mosogatható grillezőlap: egyszerű tisztítás

Asztali grillsütő

HD6322/20

Fénypontok

Műszaki adatok

Duo plate

Döntött grillház

Általános jellemzők
Csúszásmentes talp
Hőmérsékletjelző fény
Tömeg és méretek
Készülék tömege: 3 kg
Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 420 X 100 X
240 mm
Grillezőlap méretei (Sz x Mé): 420 X 240 mm

A duo plate megfordítható, ezáltal bordázott és
sima felületen is lehetővé teszi az
ételkészítést, így pontosan úgy élvezheti
ételét, ahogy szereti. A sima felület alkalmas
kis darab ételek sütésére. A bordázott felület
ellenállhatatlan, parázson sütött megjelenést
ad a húsnak.

A döntött grillben a fölösleges zsiradék egy
zsiradéktálcába jut, ezért kevesebb szag és a
füst keletkezik
Állítható hőfokszabályozó

Zsiradéktálca

A nagy hőmérsékleti tartomány (70°C - 230°C)
jóvoltából minden alapanyaghoz ideális
hőmérséklet választható; így minden étel
esetében biztosítható a tökéletes végeredmény
A fölösleges zsiradék egy mosogatógépben
mosogatható zsiradéktálcába csöpög

Mosogatógépben mosogatható grillezőlap

Tapadásmentes grillezőlap

Mosogatógépben mosogatható lap, a könnyű
tisztíthatóságért
A tapadásmentes felület lehetővé teszi, hogy
hozzáadott olaj nélkül süthessen, és kizárólag
az étel zamatát élvezze
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Műszaki adatok
Tápellátás: 1500 W
Formatervezés és kidolgozás
Anyagok: Műanyag készülékház, üvegfedél
Szín(ek): fekete

