
 

Stalinis grilis

Avance Collection

 
2000 W

Dviguba plokštė: rumbuota/lygi
plokštė

Prieskonių sietelis, receptas

 

HD6360/20

Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
Malonus medžio dūmų, žolelių, prieskonių arba vyno skonis

„Philips“ grilis su įvairių skonių paletėmis – kepimas praturtina kepamą maistą

natūraliais medžio dūmų, prieskonių, žolelių ar vyno skoniais. Stiklinis dangtis ir

vandens pripildytas sietelis garams generuoti, kad mėsa būtų dar minkštesnė.

Kepsninėje kepto maisto skonis gaminant viduje

Mėgaukitės dūmų skonio kepsniais

Mėgaukitės natūraliu aromatu

Didelė galia įkaitina sparčiau

Skanesniam grilyje keptam maistui

Mėgaukitės dar švelnesniu kepto maisto skoniu

Neprideganti grilio plokštė skirta kepti be aliejaus

Galimybė gaminti įvairiausius patiekalus

Rumbuoto ir lygaus paviršiuje galima gruzdinti, kepti ir kt.

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Receptų knygelė su įkvepiančiais receptais

Galimybė patogiai ruošti grilio patiekalus patalpose

Grilio plokštė yra nuožulni, todėl riebalų perteklius nuvarva

Išimama indaplovėje plaunama plokštė – išvalysite ją be vargo
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Ypatybės

Neprideganti grilio plokštė

Ant nepridegančio paviršiaus galėsite kepti be

aliejaus – pajusite tik maisto skonį

Nuožulni grilio plokštė

Nuožulni grilio plokštė – riebalų perteklius

nuvarva į riebalų lovelį, todėl kvapai ne tokie

stiprūs, o dūmų mažiau

Indaplovėje plaunama grilio plokštė

Indaplovėje plaunama plokštė, kurią galima

išimti, – lengvas valymas

Reguliuojamas termostatas

Platus temperatūros diapazonas (70–230 °C) –

galėsite pasirinkti idealią temperatūrą

kiekvienam ingredientui ir mėgautis tobulu

maisto skoniu

Žolelių/priesk. sietelis

Žolelių / prieskonių sietelis praturtina maistą

natūraliu žolelių ar vyno skoniu

Kepimas karštuose garuose

Kepkite karštuose garuose ir mėgaukitės dar

švelnesniu kepto maisto skoniu

Pastovus karštis

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir

nuolat palaikomas karštis

Pridedama receptų knygelė

Receptų knygelė su daugiau nei 30 gardžių,

įkvepiančių receptų ir ekspertų patarimais.

Rumb. ir lygaus pavirš. kepimo plokštė

Naudodami universalią kepimo plokštę, galite

pasirinkti ką gaminti, ar ant rumbuoto, ar

lygaus kepimo paviršiaus, todėl galite

mėgautis gamindami maistą norimais būdais.

Lygus paviršius tinkamas gruzdinti ir kepti

mažus maisto gabalėlius. Gaminant ant

rumbuoto paviršiaus, sukuriamas nepaprastas

kepimo virš ugnies efektas.

Dūmų indelis

Dūmų indelis, kad galėtumėte mėgautis dūmų

skonio kepsniais gamindami namuose
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Riebalų lovelio laikymas

Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis

Įjungimo lemputė

Svoris ir matmenys

Prietaiso svoris: 4,9 kg

Produkto matmenys (P x A x G): 435 x 138 x

290 mm

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2000 W

Įtampa: 220-240 V

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

Dizainas ir apdaila

Medžiagos: Plastikas, metalas ir stiklas

Spalva (-os): juoda
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