
 

Настолен грил

Avance Collection

  2000 W

Двустранна плоча: оребрена/ гладка

Овкусител, рецепта

 

HD6360/20

Грил със съвършеното овкусяване на храната
С аромат на дървени въглища, подправки или вино

Грилът Philips с овкусяване на храната обогатява вкуса на изпечените продукти с естествените аромати на опушено, свежи и

сухи подправки или вино. Сложете стъкления капак и напълнете ароматизатора с вода – и отделената пара ще направи

месото още по-крехко.

Пренася вкусното барбекю у дома

Наслаждавайте се на аромата на опушено барбекю

Наслаждавайте се на естествени аромати

Бързо нагряване с висока мощност

За по-вкусно изпечена храна

Наслаждавайте се на по-меки печени храни

Незалепваща плоча, за печене без никакво олио

За богато разнообразие от вкусни блюда

Оребрената и гладка повърхност позволява пържене с бъркане, печене и други

Регулируемият термостат осигурява идеални резултати при всички продукти

Приложен е сборник с рецепти за вдъхновение

Превръща печенето в кухнята в удобство

Наклонен корпус на грила за отцеждане на излишната мазнина

Разглобяема плоча, подходяща за съдомиялна, за лесно почистване



Настолен грил HD6360/20

Акценти

Плоча за печене с незалепваща повърхност

Незалепващите повърхности ви позволяват да печете

без никаква мазнина, за да усещате само вкуса на

храната

Наклонен корпус на грила

Наклоненият корпус на грила позволява оттичане на

излишната мазнина в тавичката, което намалява

отделянето на миризма и пушек

Плоча за печене, подходяща за съдомиялна машина

Разглобяемата плоча, подходяща за съдомиялна,

позволява лесно почистване

Регулируем термостат

Широк температурен диапазон (от 70°C до 230°C),

за да избирате идеалната температура за всеки

продукт и да получавате идеални резултати при

всички продукти

Ароматизатор

Ароматизатор за обогатяване на вкуса с естествени

аромати, подправки или вино

Печене с гореща пара

Печене с гореща пара, за да се наслаждавате на по-

меки печени храни

Постоянна топлина

Голяма мощност за бързо нагряване и запазване на

постоянна топлина

Приложена е книжка с рецепти

Приложен е сборник с рецепти с повече от 30

вкусни, вдъхновяващи рецепти и съвети от експерти.

Оребрена и гладка плоча за печене

Универсалната плоча за печене ви дава избор за

готвене върху набраздена или гладка повърхност, за

да можете да се наслаждавате на храната си по

начина, който обичате. Гладката повърхност е

подходяща за пържене с бъркане и печене на малки

парчета храна. Набраздената повърхност създава

неустоимия ефект на печене на огън.

Овкусяване с дим

С овкусяването с дим можете да се наслаждавате на

аромата на опушено барбекю у дома



Настолен грил HD6360/20

Спецификации

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Отделение за прибиране на тавичката за оттичане

Вграден превключвател за включване/изключване

Индикаторна лампа

Тегло и размери

Тегло на уреда: 4,9 кг

Габарити на изделието (Ш x В x Д): 435 x 138 x

290 мм

Технически данни

Захранване: 2000 W

Напрежение: 220 – 240 V

Дължина на кабела: 0,8 м

Дизайн и покритие

Материали: Пластмаса, метал и стъкло

Цвят (цветове): Черно
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