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Ínycsiklandóbb ízek
A magas hőmérsékletű grillezőlapok megőrzik az ízeket

A Philips grillsütő magas hőmérsékletű grillezőlapjai megőrzik a finom ízeket. A

gyors felmelegedés és az állandó hőmérséklet megbízható eredményt biztosít.

Főzési stílustól függően döntött és vízszintes helyzetben is használható.

Fedezze fel a változatosan telt ízeket

A magas hőmérsékletű grillezőlap megőrzi az ízeket

Nagy teljesítmény – gyors felmelegedés és egyenletes hőmérséklet fenntartása

Az állítható hőfokszabályozó minden ételnél tökéletes eredményt ad

3 az 1-ben grill

Többféle grillezési pozíció: asztal, sütő, kontaktgrill

Asztali grillezőhelyzet

Sütőhelyzet

Kontaktgrill helyzet

Egyszerű használat

Tapadásmentes grillezőfelület

Állítva könnyedén tárolható

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
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Fénypontok

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).

Dupla grillezőfelület

Asztali grillezőhelyzet kettős grillezőfelületen

történő grillezéshez.

Egészséges falatok

Kontaktgrill helyzet gyors, egészséges falatok

készítéséhez.

Sütőhelyzet

Sütőhelyzet halak, zöldségek és pizza

sütéséhez.

Állítható hőfokszabályozó

A nagy hőmérsékleti tartomány (70 °C–230 °C)

jóvoltából minden alapanyaghoz ideális

hőmérséklet választható; így minden étel

esetében biztosítható a tökéletes

végeredmény.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek –

egyszerű tisztítás

Nagy teljesítmény

A készülék nagy teljesítménye lehetővé teszi a

gyors felmelegedést és rendkívül rövid időn

belül eléri az üzemi hőmérsékletet. Ezen kívül

a grillezőfelület megőrzi a hőt, amikor

ráhelyezi az ételt, mivel a nagy

teljesítménnyel gyorsan újra elérhető a

megfelelő hőfok.

Magas hőmérsékletű grillezőlap

A Philips elektromos grillezőlap magas

hőmérséklete megőrzi az ételek ízeit és

zamatát, mivel a grillezőlapra kerülő étel

azonnal sercegve pirulni kezd, és az így

képződő ínycsiklandó felső réteg nem engedi

eltávozni a finom ízeket.

Tapadásmentes grillezőfelület

A tapadásmentes felület megakadályozza az

ételmorzsák letapadását.

Tárolás álló helyzetben

Állítva könnyedén tárolható; a vezeték és a

tálca rendezett tárolása
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Hőmérsékletjelző fény

Hőszigetelt fogantyúk

Csúszásmentes talp

Vezetéktárolás

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 0,8 m

Energiaellátás: 2000 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Formatervezés

Szín: Fekete

Kidolgozás

A készülék anyaga: Acél készülékház
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