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Élvezze a füstmentes grillezés előnyeit
A víztálca megakadályozza, hogy az ételmorzsák odaégjenek
Ezzel az asztali grillsütővel változatos ételeket készíthet, mivel grillezőfelülettel és egy egyenes felülettel
is rendelkezik. A nagy teljesítménynek köszönhetően pillanatok alatt élvezheti az ízletes ételeket. A
víztálca füstmentes grillezést biztosít, mert megakadályozza, hogy az ételmorzsák odaégjenek.
Gyors és egyszerű tisztítás
• Tapadásmentes grillezőfelület
• Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
Egyszerű és biztonságos használat
• A nagyobb biztonság érdekében a hőfokszabályozó be-/kikapcsolóval van ellátva
• A nagy grillezőfelületnek köszönhetően az egész családnak való adagot elkészítheti
Füstmentes grillezés
• A kisült zsiradék a grillezőlapon lévő lyukakon keresztül távozik
• A víztálca megakadályozza, hogy az ételmorzsák és a zsiradék odaégjen
Ízletes étel percek alatt
• A nagy teljesítménynek köszönhetően az étel gyorsan elkészíthető
• Beépített fűtőelem gondoskodik az egyenletesen grillezett ételről
• Az elkészítendő ételnek megfelelően állítható be a hőmérséklet
• A grillező- és az egyenes felület segítségével ízlése szerint készítheti el az ételeket
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Asztali grillsütő

1850 W Bordázott/Sima grillezőlap, Füstmentes grillezés, 300 x 340 mm

Fénypontok
Lyukakkal ellátott grillezőlap

A kisült zsiradék a grillezőlapon lévő lyukakon
keresztül távozik

Műszaki adatok
Nagy grillezőfelület

Füstmentes grillezés

Tömeg és méretek

• Készülék tömege: 3 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 430 x 125 x
355 mm

Műszaki adatok
•
•
•
•
•

Feszültség: 220–240 V
Kábel hossza: 1,0 m
Tápellátás: 1850 W
Frekvencia: 50/60 Hz
Grillezőlap méretei (Sz x Mé): 340 x 300 mm

Formatervezés és kidolgozás

• Anyagok: PP ház, alumínium grillezőlap
• Szín(ek): Grafitszürke, fekete díszítéssel
A nagy grillezőfelületnek köszönhetően az egész
családnak való adagot elkészítheti
A kisült zsiradék és az ételmorzsák a grillezőlapon
lévő lyukakon keresztül távoznak. A kivehető tálcán
lévő víz elnyeli azokat, így nem égnek oda s nem
okoznak füstöt.

Beépített be- és kikapcsolás

A grillezőlap beépített fűtőelemmel van felszerelve,
ami által az étel azonnali és egyenletes eloszlású hőt
kap. Az eredmény: ízletes és egyenletesen átsült étel.

Nagy teljesítmény

A nagy teljesítménynek köszönhetően az étel
gyorsan elkészíthető
A nagyobb biztonság érdekében a hőfokszabályozó
be-/kikapcsolóval van ellátva

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Változatos ételeket készíthet el a grillező- és az
egyenes felületen. A grillezőfelület gondoskodik a
grillezett ételekre jellemző különleges ízekről és a
szemet gyönyörködtető látványról. Az egyenes
felület kiválóan alkalmas kisebb ételdarabok
grillezésére és/vagy hagyományos sütéshez. Süssön
kedve szerint!

Szabályozható hőmérséklet

Az elkészítendő ételnek megfelelően állítható be a
hőmérséklet

• Állítható hőfokszabályozó
• Hőszigetelt fogantyúk
• Hőmérsékletjelző fény
•

Beépített fűtőelem

Különféle sütőfelület

Általános műszaki adatok

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek – egyszerű
tisztítás

Tapadásmentes grillezőfelület

A tapadásmentes felület megakadályozza az
ételmorzsák letapadását.
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