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Grilujte s dokonalou harmonií chutí
Chuť kouřového dřeva, bylinek, koření nebo vína

Gril Philips se zvýrazněním chuti je určen pro obohacení grilovaných pokrmů o přírodní příchutě kouře ze dřevin,

koření, bylinek nebo vína. Je-li použito skleněné víko a zvýrazňovač chutí je naplněn vodou, vzniká pára a maso

dosáhne křehčí konzistence.

Zážitky jako na venkovním grilování, ale doma

Vychutnejte si kouřovou grilovací příchuť

Vychutnejte si aroma s přírodními příchutěmi

Rychlé zahřátí díky vysokému výkonu

Výsledkem je chutnější grilovaný pokrm

Vychutnejte si křehčí grilované pokrmy

Nepřilnavá deska pro grilování bez oleje

Umožňuje připravit nejrůznější pokrmy

Žebrovaná a hladká horní část umožňuje osmahnutí zeleniny, grilování a další

Nastavitelný termostat zajišťuje dokonalé výsledky u každého pokrmu

Balení obsahuje knihu receptů s inspirativními recepty

Usnadňuje domácí grilování

Nakloněné tělo grilu odvádí přebytečný tuk

Odnímatelnou desku lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění
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Přednosti

Nepřilnavá grilovací deska

Nepřilnavé povrchy umožňují přípravu potravin

bez přidaného oleje, takže cítíte pouze chuť

jídla

Nakloněné tělo grilu

Nakloněné tělo grilu odvádí přebytečný tuk do

nádoby na tuk. Tím se snižuje zápach a kouř.

Grilovací desky lze mýt v myčce

Odnímatelná deska, kterou lze mýt v myčce,

umožňuje snadné čištění

Nastavitelný termostat

Široký teplotní rozsah (70 až 230 °C) umožňuje

zvolit pro každou přísadu ideální teplotu, takže

je vždy zaručen dokonalý výsledek.

Zvýraznění vůně

Zvýraznění vůně pro obohacení chuti pokrmů

o přírodní příchutě bylinek nebo vína

Grilování horkou párou

Grilování horkou párou vám umožní vychutnat

si křehčí grilované pokrmy

Stálé teplo

Vysoký výkon pro rychlé zahřívání a udržení

stálé teploty

Včetně knihy receptů

Součástí balení je kniha receptů s více než

30 chutnými, inspirativními recepty a

s odbornými radami.

Žebrovaná a hladká grilovací deska

Díky všestranné grilovací desce si můžete

vybrat, zda chcete připravovat potraviny na

žebrovaném nebo hladkém grilovacím povrchu,

takže si můžete vychutnat jídlo tak, jak je máte

rádi. Hladký povrch je vhodný pro osmahnutí

zeleniny nebo pro grilování malých kousků

jídla. Žebrovaný povrch vytváří neodolatelný

dojem potravin, připravovaných na ohni.

Zvýraznění kouře

Zvýraznění kouře vám umožní vychutnat si

doma kouřovou grilovací příchuť
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Specifikace

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Úložný prostor pro nádobku na tuk: Ano

Zabudovaný vypínač: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Hmotnost a rozměry

Váha přístroje: 4,9 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V):

435 x 138 x 290 mm

Technické údaje

Spotřeba: 2000 W

Napětí: 220–240 V

Délka kabelu: 0,8 m

Design a provedení

Materiály: Plast, kov a sklo

Barva(y): Černá
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