
 

Tafelgrill
 

Geribbelde grillplaat

2000 W

 

HD4417

Uw eten was nog nooit zo smakelijk
Constante hoge temperatuur om de smaak te behouden

Deze krachtige en compacte tafelgrill heeft een grillplaat die er dankzij de hoge temperatuur voor zorgt dat alle

smaak behouden blijft. Door de extra dikte en de snelle opwarmtijd blijft de plaat lang warm, en de

temperatuurregeling verzekert keer op keer een perfect bereide maaltijd.

Uw eten was nog nooit zo smakelijk

Door de hete grillplaat blijven smaken behouden

De extra dikke grillplaat blijft heet, zelfs met bevroren voedsel.

Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor behoud van een constante temperatuur

Geen gedoe

Niet-klevende grillplaat

Eenvoudig op te bergen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Compact formaat voor gemakkelijk opbergen

Slimme functies

Vetafvoer



Tafelgrill HD4417/53

Kenmerken Specificaties

Hete grillplaat

Door de hete elektrische grillplaat van Philips

blijft het sap en de smaak van het voedsel

behouden. Zodra het voedsel in contact komt

met het oppervlak van de grill, wordt het

geroosterd en bruin waardoor een heerlijke

krokante laag ontstaat die al het goede en de

smaak vasthoudt in het voedsel, daar waar het

hoort.

Extra dikke grillplaat

De extra dikke grillplaat houdt meer warmte

vast dan een standaardgrill. De plaat blijft

warm, zelfs wanneer u er bevroren voedsel op

legt. Door deze constante temperatuur wordt

het voedsel sneller en gelijkmatiger bereid. De

plaat blijft ook heet in de eerste belangrijke

momenten wanneer u het voedsel op de grill

legt, waardoor alle smaak en al het sap

behouden blijft.

Instelbare thermostaat

De instelbare thermostaat zorgt voor perfecte

resultaten.

Eenvoudig op te bergen

Eenvoudig op te bergen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor

eenvoudig schoonmaken.

Vetafvoer

Overtollig vet wordt afgevoerd in een

verwijderbare bak.

Algemene specificaties

Geïntegreerde aan/uitschakelaar

Temperatuurlampje

Koelblijvende handgrepen

Antislipvoetjes

Opbergvak voor snoer

Opvangbakken voor vet

Technische specificaties

Snoerlengte: 1 m

Vermogen: 2000 W

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Afmetingen grillplaat (B x D): 300 x 300 mm

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Metaal/zwart

Materialen: Stalen behuizing/aluminium

grillplaat/kunststof delen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (B x H x D):

445,9 x 73 x 312 mm

Gewicht: 3,7 kg
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