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2000 W

Topeltplaat: ribiline/sile

Maitsesõel, retsept

 

HD6360/20

Maitset täiustav grill
Suitsutatud, maitsetaimede ja -ainete või veinimaitse

Maitset täiustava grillimisega Philipsi grill, mille eesmärk on rikastada grillitud toidu maitset puidu põlemise,

vürtside, maitserohelise või veini aroomidega. Klaaskaane ja veega täidetud aroomisõelaga grillis tekib aur, et

liha oleks veelgi õrnem.

Tõeline grillielamus toas

Nautige suitsust BBQ-maitset

Nautige loomulikke aroome

Tänu suurele võimsusele kuumeneb kiiresti

Pakub mulle maitsvamaid grillroogasid

Nautige veelgi hõrgumat grillitud toitu

Külgevõtmatu grillplaat võimaldab grillida õli lisamata.

Võimaldab valmistada väga erinevaid roogasid

Sooneline ja libe grillplaat võimaldab nii frittida kui ka grillida ja muud

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Komplektis on retseptiraamat, mis pakub inspiratsiooni uuteks katsetusteks

Muudab toas grillimise mugavaks

Kallutatud grillipind eemaldab liigse rasva

Eemaldatav grillimisplaat on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestav.
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Esiletõstetud tooted

Külgevõtmatu grillplaat

Külgevõtmatud pinnad võimaldavad küpsetada

õli lisamata, nii et tunnete vaid toidu maitset.

Kallutatud grillipind

Kallutatud grillipind laseb liigsel rasval

rasvakogumisnõusse voolata ja vähendab

sellega lõhna ja suitsu

Nõudepesumasinas pestav grillimisplaat

Eemaldatav nõudepesumasinas pestav plaat

on lihtsalt puhastatav

Reguleeritav termostaat

Suur temperatuurivahemik (70–230 °C)

võimaldab valida igale koostisosale ideaalse

temperatuuri ja kindlustada perfektne tulemus

kõigi toitude puhul

Aroomisõel

Aroomisõel rikastab toidu maitset

maitsetaimede või veini loomulike lõhnadega

Kuumauru grill

Grillige kuuma auruga et nautida veelgi

hõrgumaid grillitud toite

Püsiv kuumus

Kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva

kuumuse hoidmiseks on suure võimsusega

Komplektis on retseptiraamat

Retseptiraamat, mis sisaldab enam kui 40

maitsvat, inspireerivat retsepti ja asjatundjate

nõuandeid.

Sooneline ja libe grillplaat

Mitmekesine grillplaat annab toidutegemisel

valikuvõimaluse: kas kasutada soonelist või

siledat grillpinda. Selliselt saate nautida toitu

nii nagu ta teile rohkem meeldib. Sile piirkond

sobib väikeste toidutükkide frittimiseks ja

grillimiseks. Sooneline piirkond loob

vastupandamatu leekgrillimise efekti.

Suitsuprits

Suitsuprits, et saaksite nautida kodus suitsust

BBQ-maitset



Lauagrill HD6360/20

Spetsifikatsioon

Üldine spetsifikatsioon

Libisemiskindel jalg

Rasvanõu hoidik

Integreeritud sisse/välja lüliti

„Toide sees” märgutuli

Kaal ja mõõtmed

Seadme kaal: 4,9 kg

Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 138 x

290 mm

Tehnilised andmed

Võimsus: 2000 W

Pinge: 220–240 V

Juhtme pikkus: 0,8 m

Disain ja viimistlus

Materjalid: Plast, metall ja klaas

Värvus(-ed): Must
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