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Atraskite nuostabiausius skonius
Kepimas dviem padėtimis – kompaktiška konstrukcija

Šis 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. Jos gali būti

naudojamos nuožulnioje arba horizontalioje padėtyje, jei norite paįvairinti ruošimo būdą.

Atraskite nuostabiausių skonių įvairovę

Aukštą temperatūrą palaikančios kepimo plokštės išlaiko visų tipų skonį

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis.

Dvigubo kepimo padėtys: stalinė ir kontaktinė kepsninė

Kepsninė „du viename“

Stalinės ir kontaktinės kepsninės padėtys

Nepridegančius kepimo paviršius lengva valyti

Paprasta naudotis

Maisto riebalai nuvarva nuo išlenktų kepimo plokščių

Lengva laikyti stačią
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Ypatybės

Aukštos temperatūros kepimo plokštės

Esant aukštai kepimo plokščių temperatūrai,

išlaikomos maisto sultys ir skonis. Taip yra

tada, kai maistas dedamas ant grilio paviršių,

pradeda kepintis ir gruzdintis tada susidaro

skani plutelė, kuri sulaiko maisto viduje visas

maistingas savybes ir skonį.

Reguliuojamas termostatas

Platus temperatūros diapazonas (70–230 °C) –

galėsite pasirinkti idealią temperatūrą

kiekvienai sudedamajai daliai ir mėgautis

tobulu maisto skoniu.

2000 W pastoviam karščiui palaikyti

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir

nuolat palaikomas karštis.

Dvigubo kepimo padėtys

Grilį galite naudoti su visiškai atidarytu arba

uždarytu dangčiu. 1. Gaminant su uždarytu

dangčiu, išlaikomas maisto skonis, šis būdas

puikiai tinka mėsai, žuviai, daržovėms ar

sumuštiniams gaminti. 2. Visiškai atidarę

dangtį galite naudoti kaip minikepsninę –

ruošti ant stalo, mėgautis smagiu maisto

ruošimu ar jį šildyti.

„Du viename“

Kelios kepimo padėtys viename įrenginyje:

stalo ir kontaktinės kepsninės padėtys.

Lengvai valoma, neprideganti plokštė

Nepridegančius kepimo paviršius lengva valyti

Integruotas riebalų lovelis

Naudojantis plokšte nuožulnioje padėtyje,

riebalai nutekės į riebalų lovelį, kuris yra labai

naudingas ir puikiai tinka mėsai bei maistui

aliejuje gaminti.

Laikyti stačią

Patogu laikyti stačią; laidas ir padėklas turi

būti laikomi švarūs.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Riebalų lovelio laikymas

Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis

Įjungimo lemputė

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2000 W

Įtampa: 220-240 V

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
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