SUPERGRILL XL TIMER GC461B34
Gril Tefal SuperGrill Timer XL GC461B34
GC461B34

Dokonalé grilování pod kontrolou!
Kontaktní elektrický gril Tefal SuperGrill XL přináší do domácnosti grilování v profesionální kvalitě!
SuperGrill timer XL je víceúčelový gril s termostatem se 4 polohami. Na digitálním časovači můžete zvolit dobu
grilování podle své chuti a zvyku. Dopřejte si spokojené společné chvíle s rodinou a přáteli u výborného
grilovaného jídla! Připravujte všechny druhy surovin pro každou příležitost: grilovat můžete buď v kuchyni, nebo
venku na stole. Díky režimu restování se maso zatáhne a zůstane šťavnaté, takže si vychutnáte každé sousto.

VÝHODY PRODUKTU
Termostat se 3 polohami a režim Max
Termostat se 3 polohami a režim MAX pro perfektní výsledky grilování. Dosáhněte perfektních
výsledků grilování u každé potraviny, třeba hovězí steak dokonale ugrilujete díky režimu
restování (Max) kdy se maso zatáhne a zůstane uvnitř šťavnaté. Naopak pro drůběží maso
potřebujete delší čas a nižší teplotu pro ideální propečení.

Digitální časovač
Digitální časovač pro dohled nad přípravou. Naložte gril, nastavte si časovac na dobu grilování
a vemte si ho sebou kamkoliv. Po uplynutí nastaveného času vás upozorní zvuková signalizace
a vaše grilování zústane plně pod kontrolou. Nemusíte tak stát u grilu a hlídat, uděláte zatím
jiné věci nebo se věnujete blízkým.

Vysoká výkonnost díky plotnám z litého hliníku
Vysoký výkon pro dobře opečené, šťavnaté a křehké maso jako v restauraci. Hliník perfektně
vede teplo a tím plotny dosahují rovnoměrné výsledky na kterémkoliv místě. Litý hliník díky své
tloušťce má delší životnost pro svou lepší odolnost na teplo.

Poloha kontaktního nebo otevřeného grilu
Poloha kontaktního grilu urychluje čas grilování z obou stran současně a poloha otevřeného
grilu rozšíří vaši grilovací plochu

Režim Max nejen pro dokonalé steaky
Hovězí steak dokonale ugrilujete díky režimu restování (Max) kdy se maso zatáhne a zůstane
uvnitř šťavnaté. U zeleniny se tento program používá pro grilování druhů s vyšším obsahem
vody jako jsou třeba rajčata.

Odnímatelné plotny s nepřilnavým povrchem a tác na šťávu lze mýt v myčce
Nejsnadnější úklid po grilování. Odnímatelné plotny s nepřilnavým povrchem a tác na šťávu
vyjmete a vložíte do myčky. Nepřilnavý povrch usnadňuje čištění ale i grilování bez pridání
oleje.

Ideální odvádění tuku a šťávy.
Tác na šťávu o extra velkém objemu
Náklon 3° pro grilování pod optimálním úhlem – umožňuje odtékání tuku a vaše maso se tak
griluje a nedusí ve vlasní šťávě. Pokud šťáva na plotnách nezůstavá tak se nespaluje a grilování
je tak zdravější. Pro perfektní výsledek grilování, zdravěji a pro snadnější úklid.

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

VLASTNOSTI PRODUKTU
Tlačítko zapnuto/vypnuto

ANO

Záruka

2 ROKY

Barva

[Silver and black]

Příkon

[2400 W]

Vhodné do myčky

ANO

Vhodné do myčky – detaily

[Plates and drip tray]

Nastavitelný termostat

ANO

Délka napájecího kabelu

[1.1 m]

Uložení kabelu

ANO

Odnímatelné desky

ANO

Varná/pečicí plocha

[718cm2]

Varné/pečicí desky

[2]

Poloha barbecue

ANO

Programy vaření

[3 positions + MAX]

Odnímatelný tác na šťávu

ANO

Světelný indikátor připravenosti k vaření

ANO

Pilotní světlo

ANO

Nepřilnavé desky

ANO

Rozměry desek

[39x26 cm]

Rozměry plochy pro vaření

[35x20.5 cm]

Tělo

[Metal]

Rukojeť

[Thermoplastic]

Nastavitelný termostat - detaily

[3 positions + MAX]

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1510001367

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3045380013674
EAN UC : 3045380013674

1

7

2

14

C20 : 680
C40 : 1 375
HQ4 : 1 520

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
35 x 40 x 17.5
5.6

Zabalený produkt
420 x 225 x 390 (MM)
6,5 (KG)

Standardní balík
435 x 240 x 410 (MM)
6,5 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 954 (MM)
112 (KG)
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