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Descubra os mais completos sabores
Preserve o sabor com as chapas de alta temperatura

Este grill dispõe de chapas de alta temperatura para preservar o sabor delicioso

dos alimentos. Oferece aquecimento rápido e chapas extragrossas que

permanecem quentes, enquanto recursos inteligentes como as chapas reversíveis

cozinham muitas delícias.

Descubra os mais completos sabores

As chapas de alta temperatura preservam todo o sabor

As chapas extragrossas permanecem quentes, mesmo com alimentos congelados

Livreto de receitas

O timer digital ajuda no preparo das refeições com perfeição

O termostato ajustável garante resultados perfeitos para todos os alimentos

Pouco esforço

Espátula

Revestimento antiaderente

Fácil de guardar na posição vertical

As peças podem ser lavadas na lava-louças

Recursos inteligentes

As chapas reversíveis permitem um grelhado liso ou grill

As superfícies do grill podem ser usadas na posição inclinada ou horizontal

Várias posições para grelhar: fechado (contato), totalmente aberto ou para gratinar
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Destaques

Chapas de alta temperatura

A chapa de alta temperatura preserva todo o

suco e o sabor dos alimentos. Isso acontece

porque, no momento em que o alimento entra

em contato com a superfície do grill, ele

começa a fritar e dourar, formando uma crosta

saborosa que preserva toda a qualidade e o

sabor no interior do alimento, deixando os

alimentos deliciosos.

Chapas extragrossas

As chapas extragrossas retêm mais calor do

que um grill padrão, permanecendo quentes

mesmo quando você prepara alimentos

congelados. A temperatura constante, além de

cozinhar o alimento mais rapidamente e por

igual, mantém o calor da chapa nos primeiros

momentos após a colocação no grill, cruciais

para a preservação integral do sabor e dos

sucos dos alimentos.

Timer digital

O timer digital ajuda no preparo das refeições

com perfeição.

Chapas reversíveis

As chapas reversíveis permitem cozinhar com

uma chapa grill ou lisa, para que você possa

aproveitar sua comida exatamente da maneira

que preferir. As chapas lisas são adequadas

para refogar e grelhar pequenos pedaços. As

chapas grill criam aquele irresistível efeito de

grelhado na brasa.

Livreto de receitas

Livreto de receitas com dicas práticas e

lanches gostosos.

Espátula

Espátula para remover, mexer e retirar os

alimentos.

Termostato ajustável

O termostato ajustável garante resultados

perfeitos.

Armazenamento vertical

Fácil de guardar na posição vertical; fácil

armazenamento para o fio e a bandeja.

As peças podem ser lavadas na lava-louças

As peças próprias para lava-louças tornam a

limpeza fácil.

Chapas para grelhar inclinadas ou horizontais

As superfícies de cozimento ajustáveis podem

ser usadas em posição inclinada ou horizontal,

oferecendo muitas maneiras diferentes para

cozinhar. A posição inclinada faz com que o

excesso de gordura escorra para a bandeja

coletora, o que é muito saudável e ideal para

carnes e alimentos que contenham óleo em

excesso. O ajuste horizontal serve para

preparar alimentos em seu próprio suco ou

marinados, sendo excelente para refogar e

grelhar.

Várias posições para grelhar

O grill pode ser usado com a tampa fechada,

totalmente aberta ou na posição de gratinar,

permitindo que você prepare muitos pratos

variados. 1. A posição fechada preserva todo o

sabor e é ideal para grelhar carne, peixe,

legumes ou sanduíches. 2. A posição

totalmente aberta é como uma

minichurrasqueira, perfeita para grelhar na

mesa, cozinhar com diversão ou esquentar sua

comida. 3. A posição de gratinar é adequada

para derreter queijo na torrada ou mesmo

frutos ou legumes, como tomate e abobrinha.
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Especificações

Especificações gerais

Botão liga/desliga integrado

Luz indicadora de energia

Lâmpada de temperatura

Alças antitérmicas

Pés antideslizantes

Armazenamento do cabo

Armazenamento da bandeja coletora de

gordura

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1 m

Alimentação: 2.000 W

Voltagem: 220-240 V

Freqüência: 50/60 Hz

Dimensões da chapa do grill (L x P): 319 x

223 mm

Design e acabamento

Cor(es): Preto/metálico/vermelho

Materiais: Aço inoxidável / chapas em

alumínio / peças plásticas

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 405 x 280

x 315 mm

Peso do aparelho: 4,6 kg
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