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Intensificator de gust, reţetă

 

HD6360/20

Preparaţi la grătar cu o infuzie de gust

desăvârşită
Arome de lemn afumat, plante aromatice, condimente sau vin

Grătarul Philips pentru prepararea la grătar cu infuzie de gust, îmbogăţeşte gustul

alimentelor preparate la grătar cu arome naturale de fum de lemn, mirodenii,

ierburi sau vin. Datorită capacului de sticlă şi dispozitivului de infuzie umplut cu

apă, va produce abur, care va frăgezi carnea.

Aduce experienţa grătarului în casă

Bucuraţi-vă de aroma afumată de grătar

Bucuraţi-vă de arome naturale

Se încălzeşte rapid cu putere crescută

Alimente fripte mai gustoase pentru mine

Bucuraţi-vă de mâncarea mai fragedă preparată la grătar

Placă anti-aderentă pentru a găti fără ulei

Permite prepararea unei game variate de feluri de mâncare

Plita striată şi plată asigură prăjirea prin amestecare, frigerea şi mai multe

Termostatul reglabil asigură rezultate perfecte pentru orice alimente

O carte de reţete este inclusă pentru a vă oferi reţete care să vă inspire

Frigerea la grătar acasă devine o experienţă comodă

Grătar înclinat pentru scurgerea grăsimii în exces

Placă detaşabilă lavabilă în maşină de spălat vase pentru curăţare uşoară
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Repere

Plită anti-aderentă

Suprafeţele neaderente vă permit să gătiţi fără

a adăuga ulei, aşa încât veţi gusta doar aroma

mâncării

Grătar înclinat

Grătarul înclinat determină scurgerea grăsimii

în tava pentru grăsime, reducând aşadar

mirosul şi fumul

Placă lavabilă în maşina de spălat vase

Placă ce poate fi spălată în maşina de spălat

vase, detaşabilă, ce permite curăţarea uşoară

Termostat reglabil

Gamă largă de temperaturi (de la 70°C la

230°C) pentru a alege temperatura ideală

pentru fiecare ingredient încât puteţi asigura

rezultate perfecte pentru fiecare mâncare

Intensificator de arome

Intensificator de arome pentru a îmbogăţi

gustul mâncării cu arome naturale de ierburi

sau vin

Grătar cu abur fierbinte

Grătar cu abur fierbinte pentru a vă bucura de

mâncarea mai fragedă preparată la grătar

Căldură constantă

Putere ridicată pentru încălzire rapidă şi

căldura constantă

Carte de bucate inclusă

O carte de reţete cu mai mult de 30 de reţete

gustoase, care să vă inspire şi care include

sfaturi ale experţilor.

Plită striată şi plată

Această plită versatilă pentru grătar vă oferă

alegerea de a găti fie cu suprafaţa striată, fie

cu cea plată, astfel încât vă puteţi bucura de

alimentele dvs. în felul în care doriţi. Zona

plată este potrivită pentru prăjirea prin

amestecare sau pregătirea unor alimente mici.

Suprafaţa striată creează acel efect irezistibil

de gătit pe grătar.

Intensificator afumare

Intensificator de arome pentru a vă bucura de

aroma afumată de grătar acasă
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Specificaţii

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Depozitarea tăvii pentru grăsime

Comutator de pornire/oprire integrat

Indicator alimentare

Greutate şi dimensiuni

Greutate aparat: 4,9 kg

Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 138 x

290 mm

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 0,8 m

Design şi finisaj

Materiale: Plastic, metal şi sticlă

Culori: Negru
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