
Грил, Сребристо
TCG4215

Здравословна, вкусна кухня. Оптимално
приготвена благодарение на плочи, които
могат да бъдат регулирани поотделно
● Изключително висока мощност от 2000 вата - за особено

бързо нагряване и постоянна топлинна мощност.
● Широка гама от възможности благодарение на трите

позиции на скарата: затворена като контактен грил,
отворена като скара за маса или с горно и долно загряване
в положение на фурна/скара, както и плочи за скара, които
могат да се използват от двете страни.

● Отделните температурни регулатори за горната и
долната скара гарантират, че храната винаги се готви до
съвършенство.

● Допълнителни характеристики: плочи за скара с отвор за
мазнини и две тави за изтичане на мазнини.

● Касерола за приготвяне на огретен и сладкиши.

Техническа информация
размери на уреда :  115 x 400 x 330  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  370 x 205 x 420  mm
размери на палета :  205.0 x 80.0 x 120.0
количество за единица опаковка :  2
стандартен брой единици за палет :  60
Нето тегло :  4,3  kg
Бруто тегло :  5,1  kg
EAN код :  4242005238699
макс. натоварване на захранващ кабел :  2000  W
Напрежение :  220-240  V
Честота :  50/60  Hz
Дължина на захранващия кабел :  120,0  cm
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
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Отлични резултати

- Мощност: 2000 W

- Променлива настройка на температурата с функция за вкл./
изкл.

- професионално оборудван с 2 отделни регулатора за
температурата на горната и долната плоча

- Мултифункционален: горно и долно нагряване – използва
се като контактен грил, парти-грил, за запичане и
поддържане на храната топла

- аксесоар: тава за огретени

- Голяма повърхност за печене: 328 x 238 mm

Комфорт

- Индикаторна лампичка - изгасва, когато се достигне
температурата

- печене с малко мазнина благодарение на наклонени плочи
с улей за оттичане на мазнината и съд за събиране

- двустранно използваеми плочи: гладка страна (сандвич) и
оребрена страна (грил)

- лесно почистващи се плочи от алуминий от кокилно леене
неприлепващо покритие

- Подвижни плочи за печене

- гъвкава връзка, която се напасва към дебелината на
продукта

- грил-компас в указанието за употреба

- Подходящ за вертикално съхранение
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