
Automatické grilování masa od krvavého po dobře propečené

OPTIGRILL GC706D34
Gril Tefal Optigrill+ Initial GC706D34

GC706D34  

 

 S elektrickým kontaktním grilem OptiGrill Initial dosáhnete při grilování perfektních výsledků od krvavého až po
dobře propečené maso snáze než kdy předtím. Přístroj obsahuje zjednodušené ovládání díky automatickým
funkcím, takže se bez námahy můžete stát mistrem grilování. Šest automatických programů, 5 úrovní propečení
a technologie automatického měření tloušťky masa zaručují vždy skvělé výsledky.

 



Další obrázky produktu

VÝHODY PRODUKTU

Automatické grilování s 5 úrovněmi propečení, pro grilování s dokonalými výsledky
Automatické měření tlouštky masa a 6 automatických programů s 5 LED indikátory a manuální
režim s 5 nastavitelnými teplotami pro přípravu nejrůznějších grilovaných pokrmů.

Automatické nastavení
Automatické měření tloušťky masa v kombinaci 6 automatickými programy (hamburgery,
drůbež, sendviče, klobásy, červené maso, ryby) pro vždy perfektní výsledky grilování. Zvolte
automatický program masa a stiskněte start. Gril si sám nastaví teplotu a až bude připraven dá
vám signál. Vložíte maso a podle jeho tlouštky si gril sám upraví teplotu a čas grilování.
Průběžně vás informuje o stavu propečení a signalizuje změnu aby ste maso měli vždy dobre
propečené podle vaší chuti. Jednodušeji to už ani nejde, nenastavujete teplotu, nemusíte stát u
grilu a střežit čas, jen hlídáte stav propečení na displeji a děláte něco jiného.

Dokonalé grilování
5 úrovní propečení: krvavé, středně krvavé, středně propečené, propečené, velmi propečené.
Nejsnažší příprava dokonale propečeného steaku. Díky technologiím Optigrill už nepokazíte
vaše oblíbené steaky z kvalitního masa a ohromíte své přátele nebo rodinu svým kulinářským
uměním.

Přesné výsledky
Příprava řízená automatickým čidlem. Pro začínajíci příznivce grilování bude perfektní výsledek
nejsnadněji dosažený diky automatickým funkcím. Profíkům usnadní přípravu a věnuje čas na
jiné.

Výkon a efektivita
Kontaktní příprava pokrmů s příkonem 2 000 W. Výkonný kontaktní gril zrychlí vaše grilování
pro nejhladovější stravníky.

Odnímatelné plotny
Lité plotny s nepřilnavým povrchem pro kvalitní grilování bez oleje a snadné čištění (lze mýt
v myčce).
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Záruka 2 ROKY

Barva Nerez a černá

Příkon [1800 W]

Vhodné do myčky ANO

Vhodné do myčky – detaily Desky a tác na šťávu

Délka napájecího kabelu [0,8 m]

Odnímatelné desky ANO

Varná/pečicí plocha 600 cm2

Odnímatelný tác na šťávu ANO

Automatický systém vaření ANO

Rozměry plochy pro vaření [30 x 20 cm]

Tělo [Stainless steel]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002945

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3016661151071
EAN UC : 3016661151071

1 7 2 14
C20 : 675

C40 : 1 400
HQ4 : 1 506

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 340 x 365 x 175 399 x 229 x 369 (MM) 423 x 253 x 425 (MM) 1 200 x 800 x 968 (MM)

Hmotnost 5.2 5,87 (KG) 5,87 (KG) 103,18 (KG)


