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HD4407/50

Opdag større smagsoplevelser
Bibehold smagen med pladerne til høje temperaturer

Denne Philips health grill har plader til høje temperaturer, så al den saftige smag bibeholdes. Pladerne opvarmes

hurtigt og holder en konstant varme. Det giver resultater, du kan regne med, og pladerne kan bruges i skrå eller

vandret position til forskellige madlavningstyper.

Opdag udvalget af større smagsoplevelser

Grillpladerne til høje temperaturer bevarer den gode smag

Justérbar termostat sikrer det perfekte resultat for alle typer mad

Stor styrke til hurtig opvarmning og konstant varme

Kræver kun en lille indsats

Non-stick grilloverflade

Nem at opbevare i lodret position

Dele, der tåler opvaskemaskine

Smarte funktioner

Grillpladerne kan bruges i skrå eller vandret position

De skrå grillplader giver sundere resultater ved at aflede fedt til drypbakken

Flere grillpositioner: Lukket, helt åben eller gratineringsposition

Svævende hængsel



Health grill HD4407/50

Vigtigste nyheder Specifikationer

Grillplader til høje temperaturer

Grillpladernes høje temperaturer holder på

saften og smagen i maden. Det skyldes, at

maden straks begynder at syde og brunes ved

den første kontakt med grillen, så der dannes

en lækker skorpe, der holder på den gode

smag, som forbliver, hvor den skal være: indeni.

Justérbar termostat

Justerbar termostat sikrer det perfekte resultat.

Lodret opbevaring

Nem at opbevare i lodret position, ryddelig

opbevaring af ledning og bakke.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Dele, der tåler opvaskemaskine, gør

rengøringen nem.

Skrånende eller vandret grilning

De indstillelige grillplader kan anvendes enten

i skrå eller vandret position, så du får flere

forskellige måder at stege. Den skrånende

indstilling afleder overskydende fedt i den

medfølgende drypbakke, hvilket er sundt og

ideelt til kød og fødevarer med overskydende

olie. Den vandrette indstilling er til fødevarer,

der skal steges i sin egen velsmagende saft

eller en marinade, og den er perfekt til

lynstegning og grilning.

Flere grillpositioner

Grillen kan benyttes med låget lukket, helt

åbent eller i gratineringsposition, så du kan

tilberede mange forskellige retter. 1. Den

lukkede indstilling bibeholder al smagen og er

ideel til grilning af kød, fisk, grøntsager eller

sandwiches. 2. Den helt åbne indstilling er

som en mini-barbeque, perfekt til grilning ved

bordet, sjov madlavning eller opvarmning. 3.

Gratineringsindstillingen passer til at smelte

ost på toast eller grøntsager, som f.eks. tomater

eller squash.

Svævende hængsel

Svævende hængsel til at grille mad i alle

tykkelser.

Generelle specifikationer

Indbygget on/off-knap (tænd/sluk)

Temperaturindikator med lys

Cool-touch-håndtag

Skridsikre "fødder"

Ledningsopbevaring

Opbevaring af drypbakke

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 0,8 m

Strøm: 2000 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Design og finish

Farve(r): Stål/sølv

Materialer: Stålkabinet/alu-plader/plastikdele

Vægt og dimensioner

Produktmål (B x H x D): 405 x 280 x 315 mm

Apparatets vægt: 3,9 kg

Mål på grillplade: 319 x 223 mm
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