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Ínycsiklandóbb ízek
A magas hőmérsékletű grillezőlapok megőrzik az ízeket

A grillsütő magas hőmérsékletű grillezőlapjai nem engedik eltávozni a finom ízeket. A gyors felmelegedés és az

állandó hőmérséklet megbízható eredményt biztosít. Döntött és vízszintes helyzetben is használható.

Ínycsiklandóbb ízek

A magas hőmérsékletű grillezőlapok megőrzik az ízeket

Az állítható hőfokszabályozó minden ételnél tökéletes eredményt ad

Nagy teljesítmény – gyors felmelegedés és egyenletes hőmérséklet fenntartása

Csak könnyedén

A tapadásmentes felület megakadályozza az ételmorzsák letapadását

Álló helyzetben könnyen tárolható; a vezeték és a tálca tiszta tárolása

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek – egyszerű tisztítás

Smart funkciók

A grillezőfelületek döntött és vízszintes helyzetben is használhatók

Az egészséges, döntött grillezőlapok a zsiradéktálcába vezetik a zsírt

Többféle grillezési pozíció: zárt, teljesen nyitott, és gratin grillezés

A szabadon mozgó csuklópánttal bármilyen vastagságú étel grillezhető



Grillsütő HD4407/50

Fénypontok Műszaki adatok

Magas hőmérsékletű grillezőlapok

A grillezőlapok magas hőmérséklete megőrzi

az ételek ízeit és zamatát, mivel a

grillezőlapokra kerülő étel azonnal sercegve

pirulni kezd, és az így képződő ínycsiklandó

felső réteg nem engedi eltávozni a finom

ízeket.

Állítható hőfokszabályozó

Állítható hőfokszabályozó biztosítja a tökéletes

eredményt

Tárolás álló helyzetben

Állítva könnyedén tárolható; a vezeték és a

tálca tiszta tárolása

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek –

egyszerű tisztítás

Döntött és vízszintes helyzetű grillezés

Az állítható grillezőfelületek döntött és

vízszintes helyzetben is használhatók,

számtalan lehetőséget biztosítva ízletes ételek

készítésére. Döntött helyzetben a felesleges

zsiradék a zsiradéktálcába távozik; ez a sok

zsírt tartalmazó húsok és egyéb ételek

elkészítésének egészséges, ideális módja.

Vízszintes helyzetben saját ízletes levében

vagy páclében készítheti el az ételt, valamint

alkalmas keverve sütésre és grillezésre is.

Többféle grillezési pozíció

A grillsütő használható zárt fedővel, teljesen

nyitva, valamint gratin grillezésre, így

számtalan különböző étel készíthető. 1. A zárt

helyzet megőrzi az ízeket, és így ideális hús,

hal, zöldségek és szendvics grillezésére. 2. A

teljesen nyitott helyzet hasonló a mini kerti

grillhez; alkalmas asztali grillsütésre, partikban

és ételmelegítésre. 3. A gratin helyzetben

sajtot olvaszthat pirítósra vagy zöldségekre (pl.

paradicsom vagy cukkini).

Szabadon mozgó csuklópánt

A szabadon mozgó csuklópánttal bármilyen

vastagságú étel grillezhető.

Általános jellemzők

Beépített be- és kikapcsolás: Van

Hőmérsékletjelző fény: Van

Hőszigetelt fogantyúk: Van

Csúszásmentes lábak: Van

Vezeték tárolása: Van

Zsiradéktálca tárolása: Van

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1 m

Kapcsoló: 2000 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Grillezőlap méretei (Sz x Mé): 319 x 223 mm

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Acél/ezüst

Anyagok: Acélburkolat / alumínium lapok /

műanyag részek

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 405 x 280 x

315 mm

Készülék tömege: 3,9 kg
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