
 

Zdrowy grill
 

Płyta karbowana

2000 W

 

HD4407/50

Odkryj pełen aromat potraw
Zachowaj aromat dzięki gorącym płytom

Ten zdrowy grill firmy Philips wyposażony jest w gorące płyty, które pozwalają zachować smak i aromat potraw.

Grill szybko się nagrzewa i zachowuje stałą, wysoką temperaturę, dzięki czemu zawsze uzyskasz jednakowy

efekt. Urządzenia można używać w pozycji nachylonej lub poziomej, co umożliwia przygotowanie potraw na

różne sposoby.

Odkryj różnorodne, pełne aromaty potraw

Bardzo gorące płyty grilla pozwalają zachować aromat potraw

Regulowany termostat zapewnia doskonałe rezultaty w przypadku każdego dania

Duża moc zapewnia szybkie nagrzewanie i zachowanie wysokiej temperatury

Minimalny wysiłek

Nieprzywierająca płyta grilla

Wygodne przechowywanie w pozycji pionowej

Możliwość mycia części w zmywarce.

Praktyczne funkcje

Płyty grilla można używać w pozycji nachylonej lub poziomej

Nachylone płyty grilla umożliwiają spływanie tłuszczu do tacki na tłuszcz

Wybór pozycji grillowania: zamknięty, otwarty lub w połowie zamknięty.

Ruchomy zawias



Zdrowy grill HD4407/50

Zalety Dane techniczne

Płyty grzejne o wysokiej temperaturze

Bardzo gorące płyty grilla umożliwiają

przyrządzanie soczystych i aromatycznych dań.

Gdy opiekane pożywienie dotyka powierzchni

grilla, zaczyna skwierczeć i rumienić się,

tworząc wyborną, chrupiącą skórkę,

zachowującą cały smak i aromat w środku.

Regulowany termostat

Regulowany termostat zapewnia doskonałe

rezultaty.

Przechowywanie w pozycji pionowej

Wygodne przechowywanie przewodu i tacki

oraz urządzenia w pozycji pionowej.

Możliwość mycia części w zmywarce.

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w

zmywarce.

Grillowanie nachylone lub w poziomie

Regulowane płyty grilla można używać w

pozycji nachylonej lub poziomej, co pozwala

przygotowywać potrawy na różne sposoby. W

pozycji nachylonej nadmiar tłuszczu spływa do

dołączonej tacki, co jest doskonałym

rozwiązaniem w przypadku mięs i jedzenia

zawierającego dużo tłuszczu. W pozycji

poziomej można dusić potrawy marynowane.

Jest ona świetna również do podsmażania i

grillowania.

Wybór pozycji grillowania

Potrawy można opiekać z zamkniętą pokrywą,

otwartą całkowicie lub do połowy, co

umożliwia przygotowanie różnych potraw. 1.

Zamknięcie pokrywy pozwala zachować

aromat przygotowanych dań. Jest to idealne

rozwiązanie w przypadku opiekania mięs, ryb,

warzyw i kanapek. 2. Po otwarciu pokrywy

urządzenie zamienia się w minigrill doskonały

do przyrządzania potraw na przyjęcia. 3.

Pozycja pół-otwarta nadaje się do opiekania

kanapek z serem lub warzyw, takich jak

pomidory lub cukinia.

Ruchomy zawias

Ruchomy zawias umożliwiający opiekanie

jedzenia o dowolnej grubości.

Informacje ogólne

Wbudowany wyłącznik

Wskaźnik temperatury

Nienagrzewające się uchwyty

Stopy antypoślizgowe

Schowek na przewód

Schowek na tackę na tłuszcz

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,8 m

Moc: 2000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Stalowo-srebrny

Materiały: Obudowa ze stali / aluminiowe

płyty / plastikowe części

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):

405 x 280 x 315 mm

Waga urządzenia: 3,9 kg

Wymiary płyty opiekającej grilla:

319 x 223 mm
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