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Dvojitá platňa

1500 W

 

HD6322/20 Otočte platňu a grilujte podľa svojej chuti
Dvojitý gril: hladký aj rebrovaný povrch platní

Stolový gril Philips s dvojitou platňou. Hladký povrch je ideálny na jemnú prípravu

pokrmov, ako napr. zeleniny, rýb a kreviet. Rebrovaný povrch zasa slúži na

grilovanie kúskov mäsa, ako napr. steakov, hamburgerov či klobás s

neodolateľnými pruhmi od grilu.

Pripravím na ňom chutnejšie grilované dobroty

Dvojitá platňa na grilovanie na hladkom aj rebrovanom povrchu

Platňa s nepriľnavým povrchom na grilovanie bez pridania tuku

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Vďaka nemu je grilovanie vnútri dokonalým potešením

Vstavaný podnos na zachytenie prebytočného tuku

Naklonený gril, aby odtekal prebytočný tuk

Odnímateľná platňa umývateľná v umývačke riadu pre ľahké čistenie



Stolový gril HD6322/20

Hlavné prvky Technické údaje

Dvojitá platňa

Dvojitá platňa je obojstranná, takže umožňuje

grilovanie na rebrovanom alebo hladkom

povrchu, vďaka čomu si môžete vychutnať jedlo

presne podľa vlastnej chuti. Hladná platňa je

vhodná na prípravu malých jedál. Rebrovaný

povrch vytvára na kúskoch mäsa neodolateľný

efekt, akoby ste ho grilovali na ohni.

Podnos na tuk

Prebytočná mastnota sa odvádza do podnosu

na tuk vhodného do umývačky riadu

Grilovacia platňa s nepriľnavým povrchom

Nepriľnavý povrch umožňuje prípravu jedál bez

pridávania oleja, takže si vychutnáte iba čistú

chuť jedla

Naklonené telo grilu

Naklonený gril umožňuje odtekanie

prebytočného tuku do podnosu na tuk, čím sa

znižuje tvorba zápachu a dymu

Nastaviteľný termostat

Široký teplotný rozsah (70 °C až 230 °C) vám

umožní zvoliť ideálnu teplotu pre každú prísadu

a zaručí tak dokonalé výsledky pre každé jedlo

Platňa na grilovanie vhodná na čistenie v

umývačke riadu

Platňa vhodná do umývačky riadu, je

odnímateľná a umožňuje jednoduché čistenie

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Kontrolné svetlo teploty: áno

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť zariadenia: 3 kg

Rozmery produktu (Š x V x H): 420 x 100 x

240 mm

Rozmery grilovacej platne (Š x H): 420 x

240 mm

Technické špecifikácie

Príkon: 1 500 W

Dizajn a povrchová úprava

Materiály: Plastové telo, sklenené veko

Farba(y): Čierna
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