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Blaupunkt proponuje nowy model grilla elektrycznego GRT601

Potrawy z grilla na stałe weszły do naszego letniego menu. Nie musimy się jednak ograniczać do jedzenia grillowanej
kiełbaski, karkówki czy soczystych warzyw tylko od wiosny do jesieni. Grill elektryczny GRT601 marki Blaupunkt, to
wysokiej jakości urządzenie, które pozwoli Ci przyrządzić grillowane pyszności przez cały rok, niezależnie od tego
jaka pogoda panuje za oknem. Nie wychodząc z domu przygotujesz różnego rodzaju mięsa, warzywa, kanapki i
przekąski, idealne na każde spotkanie czy przyjęcie.

Cechą charakterystyczną modelu GRT601 jest duża, kwadratowa (40 x 40 cm), wyjmowana płyta grzejna, z dwoma
rodzajami powierzchni – karbowaną i płaską. Na tak dużej płaszczyźnie grzejnej przygotujesz obiad dla całej rodziny
lub sporej grupy przyjaciół. Możesz tu bowiem za jednym razem grillować dużą ilość samego mięsa lub mięsa wraz z
dodatkami np. pieczonymi warzywami. Z grillem GRT601 szybki i smaczny obiad, to teraz żaden problem.
Płyta grzejna pokryta została specjalnie zaprojektowaną warstwą nieprzywierającego materiału, który nie zawiera
szkodliwego PFOA (kwasu perfluorooktanowego). Dzięki zastosowaniu tej powłoki, możesz mieć pewność, że
grillowane potrawy będą opiekały się równomiernie i bez problemu będziesz je mógł odwrócić, by odpowiednio
wypiec każdą stronę.
Potrawy z grilla elektrycznego to idealne rozwiązanie dla wszystkich fanów zdrowego żywienia. Karbowana płyta i
nieprzywierająca powierzchnia grzejna pozwalają na przygotowywanie potraw z minimalną ilością tłuszczu, co
zmniejsza kaloryczność dania. Nadmiar tłuszczu, poprzez otwór ociekowy znajdujący się w centralnej części płyty,
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zostaje odprowadzony do specjalnej tacki, znajdującej się pod spodem.
Zastosowanie w modelu GRT601 unikalnego, stożkowego kształtu płyty, pozwala jeszcze lepiej odprowadzać
wytworzony w czasie grillowania tłuszcz. Warto również pamiętać, że potrawy przygotowane na grillu elektrycznym,
w odróżnieniu od tego węglowego, mają mniej smolistych substancji szkodliwych dla naszego zdrowia. Grill GRT601
jest więc idealnym partnerem w zdrowym żywieniu!
Termostat, za pomocą którego można wygodnie sterować temperaturą grilla i dostosować ją do swoich upodobań
kulinarnych, znajduje się na odłączanym od urządzenia przewodzie zasilającym. Tam również umieszczona jest lampka
kontrolna, która poinformuje Cię o nagrzaniu urządzenia.
Zdejmowana płyta grilla oraz wyjmowana tacka na tłuszcz pozwalają utrzymać urządzenie w czystości i ograniczają
prace konserwacyjne do minimum. Wystarczy odłączyć kabel zasilający z kontrolerem (termostatem) i umyć płytę oraz
tackę pod bieżącą wodą.
Uchwyty grilla wykonane są z nienagrzewającego się materiału, co zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkownika.
Dzięki niewielkiej wysokości urządzenia, która wynosi 8,8 cm, grill GRT601 bez problemu zmieści się w niewysokiej
szufladzie i nie będzie zajmował miejsca na kuchennym blacie.

Funkcje i specyfikacja:
-

Wysoka moc: 1500 W
Duża wyjmowana płyta grzejna: 40 x 40 cm
Powierzchnia grzejna płaska i karbowana
Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą
Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA
Regulacja temperatury pokrętłem termostatu
Nienagrzewające się uchwyty
Może pracować jako grill otwarty (pokrywa
Lampka kontrolna wskazująca stan pracy urządzenia
Otwór ociekowy i wyjmowana tacka na sok
Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz,
moc: 1500 W
Wymiary: 41,3 x 40,1 x 8,8 cm
Waga: 2.9 kg
Kod EAN: 5901750504204
Sugerowana cena detaliczna: 199 zł
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