
Grilis, sidabrinė
TFB4431V

Tobulai pagaminti sveiki ir skanūs patiekalai
- atskirai valdomų kaitinimo plokščių dėka.
● 3 grilio funkcijos: kontaktinis ir atviras grilis bei kepimas ant

grotelių.
● Atskiri temperatūros nustatymo jungikliai viršutinei ir apatinei

kaitlentėms užtikrina, kad maistas visada iškeps tobulai.
● Nuimamos, indaplovėje plaunamos kaitlentės štampuotos iš

aukštos kokybės aliuminio su nelimpančiu paviršiumi – kur kas
lengviau valyti.

● Dar daugiau komforto: kaitlentės su grioveliais riebalams
nutekėti ir dviem aliumininiais padėklais nutekėjusiems
riebalams kaupti.

● Itin didelės galios prietaisas (2000 W) – greitai įkaista, šiluma
sklinda pastoviai.

Techniniai duomenys
Gaminio išmatavimai (mm) :  115 x 400 x 330
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  370 x 205 x 420
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis antrinėje pakuotėje :  2
Kiekis paletėje(vnt) :  60
Svoris neto (kg) :  4,788
Svoris bruto (kg) :  5,4
EAN kodas :  4242002685991
Prijungimo galia (W) :  2000
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :  120,0
Kištuko tipas :  Schuko-/Gardy su įžeminimu
Atitikties sertifikatai :  Morocco
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Grilis, sidabrinė
TFB4431V

Tobulai pagaminti sveiki ir skanūs patiekalai
- atskirai valdomų kaitinimo plokščių dėka.

- 2000 W -220-240 V~
- Daugiafunkcionalus: kaista ir viršus, ir apačia – taip galėsite

patiekalus kepti ant grotelių uždarai arba atvirai, apkepti juos
arba palaikyti patiekalų šilumą.

- Slankiojančių vyrių dėka tolygiai iškepsite net ir storesnis
maisto produktus.

- Lengvai valomos grilio kaitlentės (AL, presuotas aliumininis)
- Dvipusės kaitlentės: lygus kepimo paviršius (sumuštiniams) ir

gofruotas kepimo paviršius (kepti lyg grilyje).
- Profesionaliai įdiegtas temperatūros nustatymas viršutinei ir

apatinei kaitlentei atskirais jungikliais.
- Kintamos temperatūros nustatymas, susietas su įjungimo/

išjungimo funkcija.
- Indikatorius išsijungia, kai temperatūra pasiekia nustatytąją.
- Sveikesnis maistas: kaitlentės su nuolydžiu dėka riebalai

nubėga kanalais į jiems skirtą padėklą.
- Didelis kepimo paviršius: 328 x 238mm
- Nuimamos griliaus kaitlentės
- Tinkamas laikyti vertikalioje padėtyje.
- Priedas: kaitlentė kepti ant grotelių.
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