Gril, Stříbrná
TCG4215

Zdravá a chutná kuchyně. Připravte kvalitní
pokrmy stylově díky nezávislé regulaci pro
každou grilovací desku.
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Mimořádně vysoký výkon díky 2000W - pro velmi rychlé zahřátí
a konzistentní tepelný výkon.
Široká škála možností díky třem polohám grilování: uzavřená
pro kontaktní gril, otevřená pro stolní gril nebo s horním a
dolním ohřevem v pozici pro pečení / gratinování. Grilovací
desky mohou být použity oboustranně.
Samostatné regulátory teploty pro horní a dolní grilovací desku
zaručují perfektní výsledek grilování.
Rozšířené funkce: grilovací desky s odtokem tuku a dvě
odkapávací misky.
Pekáček pro přípravu zapečených pokrmů a koláčů.
Odnímatelné grilovací desky z litého hliníku, mají nepřilnavý
povrch pro snadné čištění a jsou vhodné pro mytí v myčce.

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :
115 x 400 x 330
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :
370 x 205 x 420
Rozměry palety :
205.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón :
2
Počet spotřebičů na paletě :
60
Hmotnost netto (kg) :
4,788
Hmotnost brutto (kg) :
5,4
EAN :
4242005238699
Příkon (W) :
2000
Napětí (V) :
220-240
Frekvence (Hz) :
50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :
120,0
Typ zástrčky :
Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certiﬁkáty :
CE, Morocco, VDE
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Zdravá a chutná kuchyně. Připravte kvalitní
pokrmy stylově díky nezávislé regulaci pro
každou grilovací desku.

Skvělé výsledky

- Příkon: max. 2000 W
- Plynulá regulace teploty s integrovaným tlačítkem zap./vyp.
- Profesionálně vybaven dvěma nezávislými teplotními ovladači
pro horní a dolní desku

- Multifunkčnost: horní a spodní ohřev pro kontaktní i stolní
grilování, zapékání a udržování teploty pokrmů.

- Obsahuje příslušenství: pekáček pro zapékání a gratinování
- Velká grilovací plocha: 328 x 238mm
Komfort

- Světelné kontrolky připravenosti provozu - v okamžiku, kdy je
dosažena požadovaná teplota, kontrolky zhasnou

- Zdravější pokrmy: grilovací desky odvádějí sběrným kanálkem
tuk do odkapávacích misek.

- Oboustranné desky: s hladkým sendvičovým povrchem a s
klasickým grilovacím povrchem

- Snadno čistitelné grilovací desky mají nepřilnavý povrch materiál: litý hliník

- Grilovací desky vyjmutelné - pro snadné čištění
- Výškově nastavitelný pant umožňuje rovnoměrné propečení i
silných plátků.

- Vhodný pro vertikální skladování
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