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Çift Plaka: Oluklu/Düz plaka

Lezzet artırıcı, tarif

 

HD6360/20

Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
Ahşap füme, yeşillikler, baharatlar ve şarap tatları

Lezzet geçişli Philips ızgara, pişirilen yiyecekleri ahşap füme, baharatlar ve şarap tatlarıyla daha zengin hale

getirmek için tasarlanmıştır. Cam kapak ve geçiş aparatı suyla doldurulduğunda, üretilen buhar etinizi daha nazik

bir şekilde pişirmek için kullanılır.

Barbekü deneyimini iç mekanlara taşır

Füme barbekü lezzetinin tadını çıkarın

Doğal lezzetli aromanın tadını çıkarın

Yüksek güçle hızlı ısınma

Daha lezzetli ızgaralar yapmanızı sağlar

Daha yumuşak ızgara yemeklerin tadını çıkarın

Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

Çok çeşitli yemekler hazırlayabilmenize olanak sağlar

Oluklu-düz plaka ile kızgın yağda pişirme, ızgara ve daha fazlası

Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

İlham veren tarifler içeren bir tarif kitabı birlikte verilir

İç mekanda ızgara yapmayı kolaylaştırır

Fazla yağları süzen eğimli ızgara

Kolay temizleme için makinede yıkanabilir çıkarılabilir plaka
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Özellikler

Yapışmayan ızgara plakası

Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken

ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin

tadını daha iyi alabilirsiniz

Eğimli ızgara gövdesi

Eğimli oluk fazla yağın yağ tepsisine akmasını

sağlayarak kokuyu ve dumanı önler

Makinede yıkanabilir ızgara plakası

Ayrılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plaka

kolayca temizlenir

Ayarlanabilir termostat

Her seferinde mükemmel sonuç elde etmeniz

için farklı malzemelerde en uygun sıcaklık

ayarını seçmenizi sağlayan geniş sıcaklık

aralığı (70°C - 230°C).

Aroma arttırıcı

Doğal baharat veya şarap lezzetiyle yemeğin

tadını zenginleştiren aroma arttırıcı

Sıcak buharda ızgara

Sıcak buharda ızgara ile daha yumuşak ızgara

yemeklerin tadını çıkarın

Sabit ısı

Hızlı ısınma ve ısıyı sabit tutmak için yüksek

güç

Tarif kitabı birlikte verilir

30'dan fazla lezzetli, ilham veren tarif ve

uzman ipuçları içeren bir tarif kitabı birlikte

verilir.

Oluklu ve düz ızgara plakası

Çok yönlü ızgara plakası, oluklu veya düz

ızgara yüzeyinde pişirme seçeneği sunar,

böylece yiyeceğinizi sevdiğiniz şekilde

pişirirsiniz. Düz yüzey, kızgın yağda pişirme ve

küçük yiyeceklerin ızgarası için uygundur.

Oluklu yüzey, dayanılmaz alevde ızgara

etkisini oluşturur.

Füme lezzeti

Evinizde füme barbekü tadını elde etmek için

füme lezzeti
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Teknik Özellikler

Genel özellikler

Kaymaz ayak

Yağ tepsisi saklama

Entegre açma/kapama düğmesi

Güç açık ışığı

Ağırlık ve boyutlar

Cihaz ağırlığı: 4,9 kg

Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 138 x

290 mm

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 2000 W

Gerilim: 220-240 volt

Kordon uzunluğu: 0,8 m

Tasarım ve kaplama

Malzemeler: Plastik, metal ve cam

Renk(ler): Siyah
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