
 

Stalinis grilis
 

2000 W

Rumbuota plokštė (labai stora)

Aukštą temp. palaikanti kepimo
plokštė

 

HD4417/20

Atraskite nuostabiausius skonius
Pastovi aukšta temperatūra išlaikys skonį

Galingas, bet kompaktiškas „Philips“ stalinis grilis HD4417/20 su aukštą temperatūrą palaikančia kepimo plokšte,

kuri padeda išlaikyti maistą sultingą. Jis greitai įkaista, jame yra itin stora plokštė, kuri išlieka karšta, kad ir kas

nutiktų, o termostatas užtikrina, jog paruošite puikių patiekalų.

Atraskite nuostabiausių skonių įvairovę

Aukštą temperatūrą palaikanti kepimo plokštė išlaiko visų tipų skonį

Papildoma stora grilio plokštė išlieka karšta, net gaminant šaldytą maistą

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis

Nereikalauja didelių pastangų

Neprideganti kepimo paviršiaus danga

Lengva laikyti stačią

Indaplovėje plaunamos dalys

Kompaktiško dydžio, todėl paprasta laikyti

Protingosios savybės

Riebalų nutekėjimas



Stalinis grilis HD4417/20

Ypatybės Specifikacijos

Aukštą temp. palaikanti kepimo plokštė

Esant aukštai elektrinės „Philips“ kepsninės

plokštės temperatūrai išlaikomos maisto sultys

ir skonis. Taip yra tada, kai maistas, dedamas

ant kepsninės paviršiaus, pradeda kepintis ir

gruzdintis – susidaro skani plutelė, kuri sulaiko

maisto viduje visas maistingąsias savybes ir

skonį.

Ypač stora grilio plokštė

Papildoma stora grilio plokštė išlieka

karštesnė, nei standartinė grilio plokštė, net

tada, kai dedate ant jos šaldytą maistą. Esant

vienodai temperatūrai maistas kepamas

greičiau ir tolygiau. Plokštė taip pat išlieka

karšta tuo metu, kai dedate maistą ant grilio,

bei išlaikomos visos maisto sultys ir skonis.

Reguliuojamas termostatas

Reguliuojamas termostatas užtikrina puikų

rezultatą.

Laikyti stačią

Patogu laikyti stačią; laidas ir padėklas turi

būti laikomi švarūs.

Indaplovėje plaunamos dalys

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į

indaplovę.

Riebalų nutekėjimas

Riebalų perteklius nuvarva į išimamą padėklą

Bendrosios specifikacijos

Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis

Temperatūros lemputė

Neįkaistančios rankenos

Neslystančios kojelės

Laido laikymas

Riebalų lovelio laikymas

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

Maitinimas: 2000 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Dizainas ir apdaila

Spalva (-os): Metalo / juoda

Medžiagos: Nerūdijančio plieno korpusas /

ALU kepimo plokštė / plastikinės dalys

Svoris ir matmenys

Produkto matmenys (P x A x G): 445,9 x 73 x

312 mm

Prietaiso svoris: 3,7 kg

Grilio plokštės matmenys: 300 x 300 mm
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