
Asztali grillsütő

 
2300 W

Bordázott/Sima grillezőlap

Magas hőmérsékletű grillezőlap

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Ínycsiklandóbb ízek
Az állandó magas hőmérséklet megőrzi az ízeket

A nagy teljesítményű Philips asztali grillsütő magas hőmérsékletű grillezőlapja megőrzi a zamatos ízeket.

Gyorsan felmelegszik, extra vastag lapja mindig forró marad, a bordázott és lapos felületen pedig számos

ízletes csemege készíthető.

Fedezze fel a változatosan telt ízeket

A magas hőmérsékletű grillezőlap megőrzi az ízeket

Az állítható hőfokszabályozó minden ételnél tökéletes eredményt ad

Nagy teljesítmény – gyors felmelegedés és egyenletes hőmérséklet fenntartása

Csak könnyedén

Spatula

Tapadásmentes grillezőfelület

Állítva könnyedén tárolható

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Smart funkciók

Zsiradékelvezető

A bordázott és lapos felület alkalmas kombinálva sütésre, grillezésre stb.



Asztali grillsütő HD4419/20

Fénypontok Műszaki adatok

Magas hőmérsékletű grillezőlap

A Philips elektromos grillezőlap magas

hőmérséklete megőrzi az ételek ízeit és

zamatát, mivel a grillezőlapra kerülő étel

azonnal sercegve pirulni kezd, és az így

képződő ínycsiklandó felső réteg nem engedi

eltávozni a finom ízeket.

Bordázott és lapos grillezőlap

A sokoldalú grillezőlap bordázott és lapos

felületén is süthet, vagyis pontosan ízlése

szerint készítheti el az ételt. A lapos rész

keverve sütésre és kisebb szeletek grillezésére

alkalmas, a bordázott felület pedig

ellenállhatatlan, lángon grillezett hatást ad.

Állítható hőfokszabályozó

Állítható hőfokszabályozó biztosítja a tökéletes

eredményt

Tárolás álló helyzetben

Állítva könnyedén tárolható; a vezeték és a

tálca rendezett tárolása

Spatula

Lapát az étel megfordításához, keveréséhez és

kiszedéséhez.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek –

egyszerű tisztítás

Zsiradékelvezető

A felesleges zsiradékot a kivehető tálcára

vezeti.

Általános jellemzők

Beépített be- és kikapcsolás

Hőmérsékletjelző fény

Hőszigetelt fogantyúk

Csúszásmentes talp

Vezetéktárolás

Zsiradéktálca tárolása

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 0,8 m

Energiaellátás: 2000-2300 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Metál/fekete

Anyagok: Acélburkolat / alumínium grillezőlap

/ műanyag részek

Tömeg és méretek

Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 515,9 x 73 x

312 mm

Készülék tömege: 4.0 kg

Grillezőlap méretei: 300 x 370 mm
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