
Sveiko maisto grilis

 
2000 W

Rumbuota plokštė

3 grilio padėtys, aukšta temp.

 

HD4467/90

Atraskite nuostabiausius skonius
Išlaikykite skonį naudodami aukštą temp. palaikančias

plokštes

Šis „Philips“ sveiko maisto grilis yra su aukštą temperatūrą palaikančiomis

plokštėmis, dėl kurių maistas išlaikomas sultingas. Plokštės įkaista greitai ir išlaiko

nuolatinį karštį, kad galėtumėte pasiekti norimų rezultatų, taip pat jos gali būti

naudojamos nuožulnioje arba horizontalioje padėtyje, jei norite paįvairinti

ruošimo būdą.

Atraskite nuostabiausių skonių įvairovę

Aukštą temperatūrą palaikanti kepimo plokštė išlaiko visų tipų skonį

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

„trys viename“ grilis

Kelios kepimo padėtys: stalinio, orkaitės ir kontaktinio grilio

Stalinės kepsninės padėtis

Orkaitės padėtis

Kontaktinės kepsninės padėtis

Paprasta naudotis

Neprideganti kepimo paviršiaus danga

Lengva laikyti stačią

Indaplovėje plaunamos dalys



Sveiko maisto grilis HD4467/90

Ypatybės

Kelios kepimo padėtys

Norėdami gaminti skirtingus patiekalus, grilį

galite naudoti su pritvirtintu dangčiu, visiškai

atidarytu arba su grotelėmis. 1. Gaminant su

uždarytu dangčiu, išlaikomas maisto skonis ir

puikiai tinka mėsai, žuviai, daržovėms ar

sumuštiniams gaminti. 2. Gaminant su visiškai

atidarytu dangčiu, kaip virš ugnies, puikiai

tinka gaminti ant lentelės, smagu gaminti ar

šildyti maistą. 3. Gaminimas ant grotelių tinka

sūrio lydymui skrebučiams ar daržovėms, kaip

pomidoras ar cukinija.

Dvigubas kepimo paviršiaus sluoksnis

Stalinės kepsninės padėtis, skirta kepimui ant

dvigubo kepimo paviršiaus.

Sveikas užkandis

Naudodami kontaktinę kepsninę galėsite

greitai paruošti sveiką užkandį.

Orkaitės padėtis

Norėdami kepti žuvį, daržoves ir picą,

nustatykite orkaitės padėtį.

Reguliuojamas termostatas

Platus temperatūros diapazonas (70–230 °C) –

galėsite pasirinkti idealią temperatūrą

kiekvienai sudedamajai daliai ir mėgautis

tobulu maisto skoniu.

Indaplovėje plaunamos dalys

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į

indaplovę.

Didelė galia

Dėl didelio prietaiso galingumo, kepimo

plokštė greitai kaista, greitai siekia darbinę

temperatūrą ir taip sutaupo jūsų brangų laiką.

Tai taip pat reiškia, kad grilio paviršius išlieka

karštas, kai maistas yra dedamas ant jo, nes

didelė galia užtikrina greitą tinkamos

temperatūros atstatymą.

Aukštą temp. palaikanti kepimo plokštė

Esant aukštai elektrinės „Philips“ kepsninės

plokštės temperatūrai išlaikomos maisto sultys

ir skonis. Taip yra tada, kai maistas, dedamas

ant kepsninės paviršiaus, pradeda kepintis ir

gruzdintis – susidaro skani plutelė, kuri sulaiko

maisto viduje visas maistingąsias savybes ir

skonį.

Neprideganti kepimo paviršiaus danga

Dėl nepridegančios paviršiaus dangos

nesukimba maisto dalelės.

Laikyti stačią

Patogu laikyti stačią; laidas ir padėklas turi

būti laikomi švarūs.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Temperatūros lemputė

Neįkaistančios rankenos

Neslystančios kojelės

Laido laikymas

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

Maitinimas: 2000 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: Plieninis

korpusas
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