
 

Stolový gril

Avance Collection

 
2000 W

Dvojitá platňa:
rebrovaná/hladká platňa

Rozptyľovač chuti, receptár

 

HD6360/20

Gril, ktorý jedlu dodá dokonalú chuť
S arómou ako z grilovania na ohni, byliniek, korenín alebo vína

Gril Philips s technológiou obohatenia chuti je navrhnutý na zvýraznenie chuti

grilovaných jedál prírodnou chuťou dymu z dreva, korenín, byliniek alebo vína.

Nádoba ochucovača so skleneným vekom sa naplní vodou a vytvára paru, ktorá

navyše zjemňuje grilované mäso.

Zážitok zo záhradného grilovania vo vašej kuchyni

Vychutnajte si dymovú príchuť ako z grilu

Vychutnajte si rôzne prírodné arómy a príchute

Rýchle rozohriatie vďaka vysokému výkonu

Pripravím na ňom chutnejšie grilované dobroty

Vychutnajte si jemnejšie grilované jedlo

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Umožňuje pripraviť pestrú paletu jedál

Platňa s rebrovanou i hladkou časťou umožní opekanie, grilovanie a oveľa viac

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Súčasťou balenia je aj knižka plná inšpiratívnych receptov

Vďaka nemu je grilovanie vnútri dokonalým potešením

Naklonený gril, aby odtekal prebytočný tuk

Odnímateľná platňa umývateľná v umývačke riadu pre ľahké čistenie
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Hlavné prvky

Grilovacia platňa s nepriľnavým povrchom

Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez

pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú

chuť jedla

Naklonené telo grilu

Naklonený gril umožňuje odtekanie

prebytočného tuku do podnosu na tuk, čím sa

znižuje tvorba zápachu a dymu

Platňa na grilovanie vhodná na čistenie v

umývačke riadu

Platňa vhodná do umývačky riadu, je

odnímateľná a umožňuje jednoduché čistenie

Nastaviteľný termostat

Široký teplotný rozsah (70 °C až 230 °C) vám

umožní zvoliť ideálnu teplotu pre každú prísadu

a zaručí tak dokonalé výsledky pre každé jedlo

Rozptyľovač arómy

Rozptyľovač arómy obohatí jedlá prirodzenou

vôňou byliniek alebo vína

Grilovanie s dusením v horúcej pare

Grilovanie s horúcou parou vám umožní

vychutnať si jemnejšie ugrilované jedlá

Stála teplota

Vysoký výkon umožňujúci rýchle zahriatie a

udržanie konštantnej teploty

Vrátane knižky s receptami

S produktom sa dodáva knižka s vyše 30

chutnými a inšpiratívnymi receptami a radami

odborníkov.

Platňa s rebrovanou i hladkou časťou

Praktická platňa umožňuje vybrať si na prípravu

jedla ryhovaný alebo hladký povrch, takže si

môžete pripraviť jedlo podľa vlastnej

vôle. Hladný povrch je vhodný na opekanie a

grilovanie malých kúskov jedla. Rebrovaný

povrch vytvára neodolateľný efekt grilovania na

ohni.

Ochutenie dymom

Rozptyľovač dymovej arómy vám umožní

vychutnať si atmosféru grilovačky priamo u vás

v kuchyni
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Úložný priestor pre podnos pre tuk: áno

Integrovaný vypínač: áno

Kontrolka zapnutia: áno

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť zariadenia: 4,9 kg

Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 138 x

290 mm

Technické špecifikácie

Príkon: 2000 W

Napätie: 220 – 240 V

Dizajn a povrchová úprava

Materiály: Plast, kov a sklo

Farba(y): Čierna
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