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Grillezzen utolérhetetlen ízekkel
A fa füstje, a fűszernövények, a fűszerek vagy a bor aromája

Philips Ízfokozó grill, mely a faszén, zöldfűszerek és a bor természetes aromájával gazdagítja a grillezett ételek

ízét. Az üvegfedő és a vízzel töltött ízfokozó tartó kombinációjával létrejött gőz még puhábbá varázsolja

húsételeit.

A lakásba hozza a grillezés élményét

Élvezze a grillezés füstös ízét

Élvezze a természetes ízvilágú aromát

Gyors felmelegedés nagy teljesítménnyel

Ízletesebb grillételek készíthetők

Élvezze a puhább grillezett ételeket

Tapadásmentes grillezőlap, amelyen olaj nélkül lehet sütni

Változatos ételeket készíthet vele

A bordázott és lapos felület alkalmas kombinálva sütésre, grillezésre stb.

Az állítható hőfokszabályozó minden ételnél tökéletes eredményt ad

Kényelmes élménnyé teszi a beltéri grillezést

Döntött grill, hogy elvezesse a felesleges zsiradékot

Levehető, mosogatógépben mosogatható grillezőlap: egyszerű tisztítás
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Fénypontok

Tapadásmentes grillezőlap

A tapadásmentes felület lehetővé teszi, hogy

hozzáadott olaj nélkül süthessen, és kizárólag

az étel zamatát élvezze

Döntött grillház

A döntött grillben a fölösleges zsiradék egy

zsiradéktálcába jut, ezért kevesebb szag és a

füst keletkezik

Mosogatógépben mosogatható grillezőlap

Mosogatógépben mosogatható lap, a könnyű

tisztíthatóságért

Állítható hőfokszabályozó

A nagy hőmérsékleti tartomány (70°C - 230°C)

jóvoltából minden alapanyaghoz ideális

hőmérséklet választható; így minden étel

esetében biztosítható a tökéletes végeredmény

Aromatartó edény

Az ételek ízét a fűszernövények vagy a bor

természetes zamatával gazdagító aromatartó

edény

Forró gőzös grillezés

A forró gőzös grillezés révén puhább grillezett

ételeket fogyaszthat

Állandó hő

Nagy teljesítmény – gyors felmelegedés és

egyenletes hőmérséklet fenntartása

Bordázott és lapos grillezőlap

A sokoldalú grillezőlap bordázott és lapos

felületén is süthet, vagyis pontosan ízlése

szerint készítheti el az ételt. A lapos rész

keverve sütésre és kisebb szeletek grillezésére

alkalmas, a bordázott felület pedig

ellenállhatatlan, lángon grillezett hatást ad.

Füstaroma-tartó edény

Füstaromatartó edény a füstös grillízek otthoni

élvezetéhez
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Csúszásmentes talp

Zsiradéktálca tárolása

Beépített be- és kikapcsolás

Bekapcsolás jelzőfény

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 4,9 kg

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 138 x

290 mm

Műszaki adatok

Tápellátás: 2000 W

Feszültség: 220-240 V

Formatervezés és kidolgozás

Anyagok: Műanyag, fém és üveg

Szín(ek): fekete
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