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HD4417/20

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
Σταθερά υψηλή θερμοκρασία για διατήρηση της γεύσης

Αυτή η ισχυρή αλλά μικρού μεγέθους ψηστιέρα HD4417/20 διαθέτει πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί όλη

τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Θερμαίνεται γρήγορα και διαθέτει πλάκα μεγαλύτερου πάχους που παραμένει πάντα

ζεστή, ενώ παράλληλα ο θερμοστάτης εξασφαλίζει τέλεια γεύματα κάθε φορά.

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρεί όλη τη γεύση

Παχύτερη πλάκα ψησίματος που παραμένει ζεστή, ακόμα και με κατεψυγμένα τρόφιμα

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Υψηλή ισχύς για γρήγορο ζέσταμα και διατήρηση σταθερής θερμότητας

Με λίγη μόνο προσπάθεια

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος

Εύκολη αποθήκευση σε όρθια θέση

Μέρη πλενόμενα στο πλυντήριο

Συμπαγές μέγεθος για εύκολη αποθήκευση

Έξυπνα χαρακτηριστικά

Συλλογή λίπους



Επιτραπέζια ψηστιέρα HD4417/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πλάκα ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας

Η υψηλή θερμοκρασία της ηλεκτρικής πλάκας

ψησίματος Philips διατηρεί όλους τους χυμούς και τη

γεύση της τροφής, καθώς τη στιγμή που η τροφή

έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της ψηστιέρας,

αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει

δημιουργώντας μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί

όλα τα θρεπτικά στοιχεία και τη νοστιμιά στο

εσωτερικό της, έτσι όπως πρέπει.

Πλάκα ψησίματος μεγαλύτερου πάχους

Η πλάκα ψησίματος μεγαλύτερου πάχους διατηρεί

περισσότερη θερμότητα από μια τυπική ψηστιέρα με

αποτέλεσμα να παραμένει ζεστή ακόμα και όταν

τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα σε αυτή. Χάρη στη

σταθερή αυτή θερμοκρασία το φαγητό ψήνεται

γρηγορότερα και πιο ομοιόμορφα, και η πλάκα

παραμένει ζεστή τα πρώτα κρίσιμα λεπτά που

τοποθετείτε την τροφή στην ψηστιέρα διατηρώντας

όλη τη γεύση και τους χυμούς της.

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Ρυθμιζόμενoς θερμοστάτης για τέλειο αποτέλεσμα.

Αποθήκευση σε κάθετη θέση

Εύκολη αποθήκευση σε όρθια θέση. Πρακτική

αποθήκευση καλωδίου και δίσκου

Μέρη πλενόμενα στο πλυντήριο

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων για

ευκολότερο καθαρισμό

Συλλογή λίπους

Το περίσσιο λίπος στραγγίζεται στον αποσπώμενο

δίσκο.

Γενικές προδιαγραφές

Ενσωματωμένος διακόπτης on/off: ΝΑΙ

Λυχνία θερμοκρασίας: ΝΑΙ

Αντιθερμικές λαβές: ΝΑΙ

Αντιολισθητικά πέλματα: ΝΑΙ

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: ΝΑΙ

Χώρος αποθήκευσης δίσκων συγκέντρωσης

λίπους: ΝΑΙ

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1 m

Ρεύμα: 2000 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Σχεδίαση και φινίρισμα

Χρώμα(τα): Μεταλλικό/μαύρο

Υλικά: Μεταλλικό περίβλημα / πλάκα ψησίματος ALU

/ πλαστικά μέρη

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 445,9 x 73 x

312 χιλ.

Βάρος συσκευής: 3,7 κ.

Διαστάσεις πλάκας ψησίματος (Π x Β): 300 x

300 χιλ.
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