
 

Stalinis grilis

Daily Collection

 
2000 W

Dviguba plokštė: rumbuota/lygi
plokštė

 

HD6321/20

Apverskite keptuvę ir naudokite grilį kaip jums patinka
Dviguba keptuvė: lygus ir rantytas paviršius

Dviguba keptuvė – tai įvairovė pagal jus. Lygus paviršius idealiai tinka švelniai apkepti tokius produktus kaip

daržovės, žuvis ar krevetės; rantytas paviršius tiks kepti mėsai, pvz., kepsniams, mėsainiams ar dešrelėms su

žavingomis grilio juostelėmis.

Skanesniam grilyje keptam maistui

Dviguba keptuvė – galima kepti ant lygaus ar rumbuoto grilio paviršiaus

Neprideganti grilio plokštė skirta kepti be aliejaus

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Galimybė patogiai ruošti grilio patiekalus patalpose

Integruotas riebalų lovelis riebalų pertekliui rinkti

Grilio plokštė yra nuožulni, todėl riebalų perteklius nuvarva

Išimama indaplovėje plaunama plokštė – išvalysite ją be vargo



Stalinis grilis HD6321/20

Ypatybės Specifikacijos

Dviguba keptuvė

Dvigubą keptuvę galima apversti, todėl

galėsite kepti ant lygaus ar rumbuoto

paviršiaus – mėgaukitės maistu taip, kaip jums

patinka. Lygi plokštė tinkama kepti mažus

maisto gabalėlius. Pagaminus ant rumbuoto

paviršiaus atrodo, kad mėsos gabalėliai buvo

kepti ant grilio virš ugnies.

Neprideganti grilio plokštė

Ant nepridegančio paviršiaus galėsite kepti be

aliejaus – pajusite tik maisto skonį

Taukų lovelis

Riebalų perteklius patenka į riebalų lovelį, kurį

galima plauti indaplovėje

Nuožulni grilio plokštė

Nuožulni grilio plokštė – riebalų perteklius

nuvarva į riebalų lovelį, todėl kvapai ne tokie

stiprūs, o dūmų mažiau

Indaplovėje plaunama grilio plokštė

Indaplovėje plaunama plokštė, kurią galima

išimti, – lengvas valymas

Reguliuojamas termostatas

Platus temperatūros diapazonas (70–230 °C) –

galėsite pasirinkti idealią temperatūrą

kiekvienam ingredientui ir mėgautis tobulu

maisto skoniu

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Temperatūros lemputė

Svoris ir matmenys

Prietaiso svoris: 3 kg

Produkto matmenys (P x A x G): 420 x 100 x

240 mm

Grilio plokštės matmenys: 420 x 420 mm

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2000 W

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

Dizainas ir apdaila

Medžiagos: Plastikas

Spalva (-os): juoda

 

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019‑03‑18

Versija: 3.0.1

EAN: 08 71010 36405 16

www.philips.com

http://www.philips.com/

