OPTIGRILL+ XL GC722834
Elektrický gril Tefal Optigrill+ GC722834
GC722834

Vždy perfektní výsledek grilování od krvavého po dobře
propečený
Vždy perfektní výsledek grilování od krvavého po dobře propečený Přístroj OptiGrill+ XL, naše nejnovější inovace,
se postará o přípravu vynikajících pokrmů. Gril nabízí o 33 % větší grilovací plochu, a tudíž s ním lze skvěle
pohostit rodinu a přátele. Obsahuje technologii „Automatického senzoru grilování“, která automaticky nastavuje
čas a teplotu grilování podle tloušťky a počtu porcí na grilu a využívá 9 programů (Burger, Červená masa, Sendvič,
Klobása, Ryby, Drůbež, Plody moře, Slanina, Vepřové) a režim rozmrazování pro mražené potraviny. Současně
světelný indikátor umožňuje přímo sledovat přípravu: fialová barva pro předehřev, modrá a následně zelená pro
začátek grilování, žlutá pro krvavé maso (rare), oranžová pro středně propečené (medium) a červená pro dobře
propečené (well-done). Přípravu lze dokonale přizpůsobit chuti každého strávníka, prostě zvedněte víko, vyjměte
upečené maso a nechte zbylé porce dále grilovat! Doplňkový manuální režim se čtyřmi nastavitelnými úrovněmi
teploty vám umožní přípravu jakýchkoli potravin a je dokonale přizpůsoben i pro ovoce a zeleninu, které můžete
grilovat přesně podle svých představ.

VÝHODY PRODUKTU
9 automatických programů grilování a barevný indikátor stupně propečení pro vždy perfektní
výsledky od krvavého po dobře propečené maso
Manuální režim se 4 nastavitelnými teplotami pro grilování všech jídel

9 programů přípravy pokrmů
Pro různé druhy potravin: červená masa, burger, drůbež, sendvič, klobása, ryby, mořské plody,
slanina, vepřové maso.

Indikátor průběhu grilování
Sledujte postup přípravy pro vždy perfektní výsledky grilování masa, od krvavého po dobře
propečené: indikátor ukazuje stav propečení a každou fázi hlásí zvukovým signálem, aby vám
oznámil, kdy je jídlo připraveno podle vašeho přání!

Technologie „Automatického senzoru grilování“
Automatické měření tloušťky: automaticky nastaví správnou teplotu podle velikosti a tloušťky
kterékoli potraviny v rámci daných programů.

Lze mýt v myčce
Desky z litého hliníku s nepřilnavým povrchem a tác na šťávu lze mýt v myčce.

Vysoká výkonnost: desky z litého hliníku
Vysoce výkonné desky z litého hliníku s povrchem PTFE pro snadné mytí.

Velká grilovací plocha (800 cm²)
Pro 6 až 8 porcí: o 33 % větší grilovací plocha v porovnání s přístroji OptiGrill a OptiGrill+
Rozměry: 40 x 20 cm

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Titulní strana kuchařky

Fotka (fotky) receptů

VLASTNOSTI PRODUKTU
Tlačítko zapnuto/vypnuto

ANO

Záruka

2 ROKY

Barva

černá

Vhodné do myčky

ANO

Vhodné do myčky – detaily

desky a odkapávací tácek

Nastavitelný termostat

ANO

Délka přívodního kabelu

0,8 m

Odnímatelné desky

ANO

Varná/pečicí plocha

800 cm²

Odnímatelný tác na šťávu

ANO

Světelný indikátor připravenosti k vaření

ANO

Permanentní plamen

ANO

Automatický systém vaření

ANO

Rozměry desek

40x20 cm

Rozměry plochy pro vaření

40x20 cm

Tělo

[Stainless steel]

Rukojeť

[Thermoplastic]

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 7211002992

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3016661151293
EAN UC : 3016661151293

1

6

2

12

C20 : 570
C40 : 1 152
HQ4 : 1 242

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
340 x 440 x 172
5.45

Zabalený produkt
481 x 375 x 229 (MM)
7,25 (KG)

Standardní balík
500 x 251 x 415 (MM)
7,25 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 980 (MM)
108 (KG)
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