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Tấm nướng 2 mặt: gân sóng và trơn
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Lật tấm nướng để nướng theo cách của bạn
Vỉ nướng kép: tấm nướng bề mặt trơn và có đường gân

Vỉ nướng điện Philips có hai tấm nướng. Mặt tấm nướng trơn cực kỳ thích hợp để  chế biến sơ các

loại thực phẩm như rau, cá và tôm; còn mặt có đường gân thì dùng để  nướng các loại thịt miếng

như bít tết, hamburger hay xúc xích với các đường sọc hấp dẫn.

Cho các món nướng ngon miệng hơn

Tấm nướng kép để  lựa chọn: gân sóng hoặc trơn

Tấm nướng chống dính để  nướng không cần cho thêm dầu

Bộ điều chỉnh nhiệ t có thể  điều chỉnh cho kết quả nướng tuyệ t vời với mọ i thực phẩm

Thoả i mái nướng thức ăn trong nhà

Khay hứng dầu mỡ  tích hợp để  thu gom dầu mỡ  thừa

Tấm nướng nghiêng giúp trút sạch toàn bộ dầu mỡ  thừa

Đĩa nướng rửa đượ c trong máy rửa chén, có thể  tháo rời để  dễ lau chùi



Vỉ nướng điện HD6320/20

Những nét chính Các thông số

Tấm nướng kép

Tấm nướng kép có thể  lật ngượ c cho phép nướng bằng

bề mặt có đường gân hoặc trơn phẳng, nhờ vậy bạn có

thể  thưởng thức đồ nướng theo đúng sở  thích. Tấm

nướng phẳng thích hợp để  nấu các miếng thức ăn nhỏ .

Bề mặt có đường gân thì tạo ra cách sọc nướng đẹp

mắt trên thịt.

Khay hứng dầu mỡ

Dầu mỡ  thừa sẽ đượ c thoát ra khay hứng dầu mỡ , khay

này rửa đượ c bằng máy rửa chén

Tấm nướng chống dính

Bề mặt chống dính cho phép bạn nướng không cần

dùng dầu

Bề mặt tấm nướng nghiêng

Tấm nướng nghiêng giúp trút sạch toàn bộ dầu mỡ

thừa vào khay hứng dầu mỡ , giảm mùi và khói

Bộ điều chỉnh nhiệ t có thể  điều chỉnh

Phạm vi nhiệ t độ rộng (70°C đến 230°C) để  chọn

nhiệ t độ lý tưởng cho từng nguyên liệu, đảm bảo

hương vị ngon nhất cho từng món ăn

Đĩa nướng rửa được trong máy rửa chén,

Đĩa rửa đượ c trong máy rửa chén, có thể  tháo rời để  dễ

lau chùi

Thông số chung

Chân đế chống trượt

Đèn nhiệ t độ

Khối lượng và kích thước

Trọng lượng thiết bị: 3 kg

Kích thước sản phẩm (R x C x D): 420 X 100 X

240 mm

Kích thước tấm nướng: 420 x 420 mm

Thông số kỹ thuật

Công suất: 1500 W

Chiều dài dây: 0,8 m

Thiết kế và hoàn thiện

Chất liệu: Nhựa

Màu: Đen
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