
Grătar de masă

Viva Collection

 

Duo Plate

1500 W

 

HD6322/20 Întoarceţi placa pentru a frige cum vă place

Grătar duo: plite netede şi striate

Grătar de masă Philips cu plită dublă. Suprafaţa netedă este ideală pentru

prepararea legumelor, peştelui şi creveţilor; suprafaţa striată este perfectă pentru

prepararea cărnii, a hamburgerilor sau cârnaţilor, cu acele dungi irezistibile de

grătar.

Alimente fripte mai gustoase pentru mine

Placă dublă pentru a alege un grătar neted sau striat

Placă anti-aderentă pentru gătire fără ulei

Termostatul reglabil asigură rezultate perfecte pentru orice alimente

Frigerea la grătar acasă devine o experienţă comodă

Tavă de grăsime integrată pentru a colecta grăsimea în exces

Grătar înclinat pentru scurgerea grăsimii în exces

Placă detaşabilă lavabilă în maşină pentru curăţare uşoară



Grătar de masă HD6322/20

Repere Specificaţii

Placă dublă

Placa dublă este reversibilă şi vă permite să

gătiţi pe o suprafaţă netedă sau striată, aşa

încât vă puteţi bucura de mâncare exact în

modul în care vă doriţi. Placa netedă este

potrivită pentru gătirea bucăţilor mici de

mâncare. Suprafaţa striată creează efectul

irezistibil de grătar cu flacără al bucăţilor dvs.

de carne.

Tavă pentru grăsime

Excesul de grăsime este scurs în tava pentru

grăsime lavabilă în maşina de spălat vase.

Plită anti-aderentă

Suprafeţele neaderente vă permit să gătiţi fără

a adăuga ulei, aşa încât veţi gusta doar aroma

mâncării

Grătar înclinat

Grătarul înclinat determină scurgerea grăsimii

în tava pentru grăsime, reducând aşadar

mirosul şi fumul

Termostat reglabil

Gamă largă de temperaturi (de la 70°C la

230°C) pentru a alege temperatura ideală

pentru fiecare ingredient încât puteţi asigura

rezultate perfecte pentru fiecare mâncare

Placă lavabilă în maşina de spălat vase

Placă ce poate fi spălată în maşina de spălat

vase, detaşabilă, ce permite curăţarea uşoară

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Indicator de temperatură

Greutate şi dimensiuni

Greutate aparat: 3 kg

Dimensiuni produs (L x Î x A): 420 X 100 X

240 mm

Dimensiuni plită (LxA): 420 X 240 mm

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1500 W

Design şi finisare

Materiale: Carcasă din plastic, capac din

sticlă

Culori: Negru
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