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Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/grill-elektryczny-2000w-33x24cm-67456-lund-p-24159.html

GRILL ELEKTRYCZNY 2000W,
33X24CM 67456 LUND
Cena brutto

152,55 zł

Cena netto

124,03 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

67456

Kod producenta

67456

Kod EAN

5906083056567

Producent

Lund

Opis produktu
Opis produktu
Grill elektryczny przeznaczony do szybkiego przygotowania mięs, ryb, warzyw i tostów. Możliwość blokady górnej płyty
grzewczej na maksymalnej wysokości pozwala na przyrządzanie produktów metodą opiekania (zostawienie przestrzeni) lub po dociśnięciu płyty do produktów - poprzez smażenie. Dodatkowym atutem jest możliwość wyjęcia i komfortowego umycia
płyt grzewczych.
INFORMACJE:
moc: 2000W, 220-240V, 50/60Hz
rozmiar plyty: 33 x 24cm
powierzchnia zamkniętego grilla: 792 cm2
powierzchnia otwiartego grilla: 1584 cm2
nieprzywierająca, łatwa w czyszczeniu powłoka płyty (non-ctick)
wyjmowane płyty grzewcze umożliwią ich szybsze i bardziej komfortowe umycie
obustronna ryflowana powierzchnia umożliwia równomierne opiekanie produktów
3 możliwości grillowania - grill złożony, grill rozłożony 90°, grill rozłożony 180°
dopasowanie płyt grzewczych do wysokości opiekanych produktów
możliwość opiekania - blokada górnej płyty na maksymalnej wysokości. Przestrzeń pomiędzy produktem a płytą
grzewczą pozwala opiekać a nie tylko smażyć
regulacja temperatury - osobna do dolnej i do górnej płyty
wskaźnik zasilania i gotowości
na pokrywie widoczne są oznaczenia optymalnego czasu grillowania różnych potraw
nienagrzewająca się rączka
nóżki antypoślizgowe
przewód: 95cm
rozmiar produktu: 39,5 x 32 x 13cm
ZALETY:
jakość pracy - wysoka moc 2000W i doskonałe przewodzenie ciepła przyspieszy proces grillowania. Płyta szybko się
nagrzeje
wielkość grilla - płyta o wymiarach 33 x 24cm umożliwi m.in przyrządzenie 6 tostów jednocześnie. Funkcja
rozkladania tostera 180° umożliwi również smażenie na 2 płytach równocześnie.
dopasowanie - możliwość dopasowania płyty dolnej z górną do wysokości opiekanych potraw
łatwość w czyszczeniu - wyjmowane płyty umożliwią ich szybsze i bardziej komfortowe umycie
wygląd - klasycznym czarno-antracytowy kolor pasuje do każdej kuchni

Dane techniczne

oferta wa?na 3 dni

Numer indeksu
EAN
Marka
Napięcie [V]
Częstotliwość [Hz]
Moc [W]

oferta wa?na 3 dni
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67456
5906083056567
Lund
220-240V
50-60
2000W

