
 Perfecte grillresultaten van rood tot goed doorbakken

OPTIGRILL+ WAFELS GC716D12
Optigrill + Wafels Inox

GC716D12

 

 

 De laatste nieuwe OptiGrill+ Wafels wordt geleverd met een wafelplaat om echte Belgische wafels te bakken.
Dankzij de ‘Automatic-Sensor-Cooking’-technologie stemt hij de temperatuur en de grilltijd automatisch af op de
dikte en het aantal stuks dat op de grill worden gelegd. Hiervoor gebruikt hij 6 bereidingsprogramma’s
(Hamburger, Gevogelte, Panini, Worst, Rood vlees, Vis) en een stand voor bevroren voedsel. Tegelijkertijd maakt
een indicatielampje directe opvolging mogelijk: Paars tijdens het voorverwarmen, vervolgens blauw en dan groen
bij de start van het kookproces, het wordt geel als het voedsel rood gebakken is, oranje als het medium is en rood
wanneer het goed doorbakken is. Helemaal afgestemd op ieders behoefte: open gewoon het deksel om het vlees
te verwijderen zodra het de juiste cuisson heeft en laat de rest nog even verder bakken! Dankzij de bijkomende
handmatige modus met instelbare temperatuur (4 standen) kan je alles bereiden en is hij zeer geschikt om
groenten en fruit te bereiden zoals je ze zelf wilt.
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PRODUCTVOORDELEN

6 automatische programma’s en een indicatielampje voor perfecte grillresultaten van rood tot
goed doorbakken
Een handmatige modus met instelbare temperatuur (4 standen) om verschillende soorten
voedsel te bereiden.

6 bereidingsprogramma’s
Voor verschillende soorten voedsel: Hamburger, Gevogelte, Panini, Worst, Rood vlees, Vis.
 

Indicatielampje
Volg het bakproces voor perfecte grillresultaten van rood tot goed doorbakken: het geeft de
voortgang van het gaarproces weer en piept bij elke fase zodat je weet wanneer je eten
gebakken is zoals jij het lekker vindt!

Automatische kooksensor
Automatische diktesensor: past automatisch de temperatuur aan de afmeting en dikte van
iedere soort voedsel aan, binnen de bestaande programma’s.

Vaatwasserbestendig
De gietaluminium plaat met antiaanbaklaag en de opvangbak voor braadvocht zijn
vaatwasserbestendig.

Opvangbak voor braadvocht met extra grote inhoud
Een grote opvangbak met helling van 7° om het braadvocht af te voeren.

Inclusief wafelplaten 
Ontdek de nieuwe OptiGrill wafelplaat en verruim de bereidingsmogelijkheden van je OptiGrill.
Plaats de plaat in je OptiGrill en gebruik de handmatige modus om een ruim assortiment aan
wafelrecepten te bereiden! 
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verpakkingverpakking

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Recepten inbegrepen Ja

Aan/uit-schakelaar Ja

Handvat Thermoplastic

Lichaam Roestvrij staal

Afmetingen bereidingsoppervlak [30 x 20 cm]

Anti-aanbakplaten Ja

Automatisch bereidingssysteem Ja

Controlelampje "klaar voor gebruik" Ja

Uitneembaar vetopvangbakje Ja

Bakprogramma's [6 automatic programs: Burger, poultry, Sandwich, Sausage, Red
me]

Grillplaten [Die cast non-stick coated plates]

Bakoppervlak 600

Uitneembare platen Ja

Lengte netsnoer [0,8 m]

Regelbare thermostaat Ja

Extra meegeleverde accessoires [Waffle plate set]

Vaatwasmachinebestendig - details Afneembare platen en opvangbak voor braadvocht

Vaatwasmachinebestendig Ja

Vermogen [2000 W]

Kleuren [SILVER]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 7211003273

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3168430281202
EAN UC : 3168430281202

1 7 2 14
C20 : 560

C40 : 1 153
HQ4 : 1 285

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 340 x 365 x 175 401 x 229 x 450 (MM) 420 x 247 x 477 (MM) 1 200 x 800 x 1 088 (MM)

gewicht 6.6 8,7 (KG) 8,7 (KG) 142,8 (KG)
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