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Открийте по-богатия вкус
Постоянна висока температура за запечатване на вкуса и аромата

Този мощен настолен грил Philips има високотемпературна плоча, за да запечата вътре вкуса, аромата и сока на храната. Той е

бързонагряващ и има удебелена плоча, която остава гореща във всички случаи, а с набраздената и гладка повърхност могат да

се приготвят много кулинарни съвършенства.

Открийте разнообразие от по-богати вкусове

Високотемпературна плоча за печене запечатва целия вкус и аромат

Регулируемият термостат осигурява идеални резултати при всички продукти

Голяма мощност за бързо нагряване и запазване на постоянна топлина

С минимум усилие

Лопатка

Незалепваща повърхност на грила

Лесно съхранение в изправено положение

Подходящи за съдомиялна машина части

Интелигентни функции

Оттичане на мазнината

Оребрената и гладка повърхност позволява пържене с бъркане, печене и други
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Акценти Спецификации

Високотемпературна плоча за печене

Високата температура на плочата на електрическия

грил Philips запечатва вътре всички сокове и вкуса на

храната. Това е така, защото в момента, в който

храната влиза в контакт с повърхността на грила, тя

започва да цвърчи и да се запича, като образува вкусна

коричка, която запазва соковете, вкуса и аромата

вътре в храната, където им е мястото.

Оребрена и гладка плоча за печене

Универсалната плоча за печене ви дава избор за

готвене върху набраздена или гладка повърхност, за

да можете да се наслаждавате на храната си по

начина, който обичате. Гладката повърхност е

подходяща за пържене с бъркане и печене на малки

парчета храна. Набраздената повърхност създава

неустоимия ефект на печене на огън.

Регулируем термостат

Регулируемият термостат осигурява идеален

резултат.

Съхранение в изправено положение

Лесен за съхранение в изправено положение; място

за прибиране на кабела и тавичката.

Лопатка

Лопатка за обръщане, разбъркване и изваждане на

храната.

Подходящи за съдомиялна машина части

Подходящите за миене в съдомиялна машина части

осигуряват лесно почистване.

Оттичане на мазнината

Излишната мазнина се оттича в подвижна тавичка.

Общи спецификации

Вграден превключвател за включване/изключване

Светлинен температурен индикатор

Хладни дръжки

Неплъзгащи се крачета

Прибиране на кабела

Отделение за прибиране на тавичката за оттичане

Технически данни

Дължина на кабела: 0,8 м

Захранване: 2000-2300 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Метал/черно

Материали: Стоманен корпус / алуминиева плоча за

печене / пластмасови части

Тегло и размери

Габарити на изделието (Ш x В x Д): 515,9 x 73 x

312 мм

Тегло на уреда: 4,0 кг

Размери на плочата за печене: 300 x 370 мм
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