
Contact grill, Silver (Argintiu)
TCG4215

Savurează în fiecare zi preparate delicioase
și sănătoase.
● 2.000 W pentru încălzire rapidă și menținerea constantă a

temperaturii
● Contact grill 3 în 1
● Control individual al temperaturii
● Plăci grill înclinate și tăvite pentru colectarea grăsimii
● Tavă pentru pregătirea diferitelor feluri de mâncare

Date tehnice
Dimensiuni aparat :  115 x 400 x 330  mm
Dimensiuni aparat ambalat :  370 x 205 x 420  mm
Dimensiuni palet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Cantitate pe unitate de ambalaj :  2
Numar standard de unitati per palet :  60
Greutate netă :  4,3  kg
Greutate brută :  5,1  kg
Cod EAN :  4242005238699
Putere instalata :  2000  W
Tensiune :  220-240  V
Frecventa :  50/60  Hz
Lungime cablu de alimentare :  120,0  cm
Tip stecher :  Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare :  CE, Morocco, VDE
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Contact grill, Silver (Argintiu)
TCG4215

Savurează în fiecare zi preparate delicioase
și sănătoase.

REZULTATE EXCELENTE:

- Putere consumată: 2000 W

- Termostat reglabil cu funcţie ON/OFF integrată

- Multifuncţional: control separat al temperaturii pentru placa
superioară și inferioară

- Multifuncţional: încălzire superioară și inferioară pentru
contact grill, party grill, gratinare şi păstrare la cald

- Accesoriu inclus: tava de copt pentru gratinare și coacere

- Suprafaţă mare pentru grill: 328 x 238 mm

CONFORT:

- Indicator luminos - se stinge la atingerea temperaturii

- Gătire in mod sănătos: poziţia înclinată a plăcilor permite
scurgerea grăsimii în exces pe tăvile de grăsime incluse

- Plăci cu două suprafețe: suprafață netedă pentru sandwich și
grătar

- Plăci grill din Aluminiu turnat sub presiune, cu suprafață anti-
aderentă, uşor de curăţat

- Plăci grill detaşabile

- Balama exterioară pentru frigerea alimentelor cu orice
grosime

- Ghid pentru preparare grătare inclus in manulul de utilizare

- Posibilitate de stocare în poziţie verticală
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