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Grill elektryczny First Austria
FA-5343-2
Cena

129,00 zł

Cena poprzednia

139,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

131497

Kod producenta

FA-5343-2

Kod EAN

9003898534320

Producent

First

Moc

1800 W

Opis produktu
Grill elektryczny First Austria
Jeżeli zależy Ci na zdrowym, smacznym gotowaniu, nie masz
czasu, ani ochoty na długie i mozolne przygotowywanie potraw
to grill od austriackiego producenta First Austria jest właśnie
dla Ciebie. Grill elektryczny First Austria to urządzenie
wolnostojące wykonane w srebrnej obudowie. Posiada dwie
płyty grzejne o łącznej mocy 1800 W co pozwoli Ci na
sprawne i szybkie przygotowanie posiłku.

Bardzo wysoka temperatura w krótkim
czasie
Obsługa jest banalnie prosta, ponieważ do regulacji
temperatury oraz włączania służy jedno pokrętło. W
zależności od tego jak chcesz mieć wysmażoną potrawę
możesz dostosować temperaturę za pomocą termostatu, po
wyłączeniu przez krótki czas podtrzymuje ciepło. Kolejną zaletą
jest szybkie nagrzewanie się grilla. Po ustawieniu na
maksymalną moc już po 2 minutach osiąga on
maksymalną temperaturę 280°C.

Smażenie bez tłuszczu
Płyty w grillu zostały pokryte powłoką teflonową co
sprawia, że są odporne na uszkodzenia mechaniczne, a
potrawy nie przywierają. Grill został wyposażony w płyty
grzewcze o szerokości 28 cm oraz długości 23 cm. Ponadto
grill posiada specjalny system do odprowadzania tłuszczu,
który spłynie do pojemnika a dzięki temu potrawa będzie
zdrowa i smaczna.

Wachlarz możliwości dzięki opcji rozkładania
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest możliwość
rozłożenia grilla o 180°, co pozwala smażyć na 2 płytach
jednocześnie. Dlatego jeśli przyjdą do Ciebie znajomi lub
rodzina, to na jednej płycie usmażysz mięsa a na drugiej tosty,
lub na jednej warzywa, a na drugiej ryby. Skraca to czas
dwukrotnie, co pozwala oszczędzić pieniądze oraz Twój czas
spędzony w kuchni.
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Łatwe przechowywanie
Urządzenie wyposażone w antypoślizgowe nóżki co
uniemożliwia niechciane przesuwanie się produktu po blacie.
Niewielkie rozmiary grilla pozwalają na bezproblemowe
przechowywanie urządzenia. Wbudowany
termostat kontroluje ustawioną temperaturę dzięki czemu na
danym poziomie grill po nagrzaniu utrzymuje temperaturę bez
pobierania prądu a po ostygnięciu znów zostaje nagrzany.

Producent
Moc
Cechy produktu

Długość przewodu
Wymiary opiekacza

Wymiary płyty

Grill elektryczny First Austria FA-5343-2
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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First Austria
1800 W
Regulowany termostat
Powłoka teflonowa
Antypoślizgowe nóżki
Lampka kontrolna
Pokrywa dostosowująca się do wysokości potrawy
Pojemnik na tłuszcz
Duża powierzchnia grillowania
Otwieranie 180°
70 cm
Wysokość: 12 cm
Szerokość: 29 cm
Długość / głębokość: 33 cm
Szerokość: 28 cm
Długość / głębokość: 23 cm

