
Grătar de masă

 
2300 W

Placă striată/netedă

Plită cu temperatură înaltă

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Descoperă arome mai puternice
Temperatură ridicată şi constantă pentru captarea aromei în alimente

Acest grătar de masă puternic de la Philips are o plită cu temperatură ridicată pentru a capta în interiorul

alimentelor toate aromele suculente. Se încălzeşte rapid şi are o plită foarte groasă care rămâne fierbinte

indiferent de condiţii, în timp ce suprafeţele striate şi plate asigură feluri de mâncare delicioase.

Descoperă varietăţile de arome mai puternice

Plita cu temperatură înaltă captează toate aromele

Termostatul reglabil asigură rezultate perfecte pentru orice alimente

Putere ridicată pentru încălzire rapidă şi căldura constantă

Doar puţin efort

Spatulă

Suprafaţă nelipicioasă

Uşor de depozitat vertical

Componente lavabile în maşină

Caracteristici inteligente

Dispozitiv pentru scurgerea grăsimii

Plita striată şi plată asigură prăjirea prin amestecare, frigerea şi mai multe



Grătar de masă HD4419/20

Repere Specificaţii

Plită cu temperatură înaltă

Temperatura înaltă a plitei electrice Philips

captează în interiorul alimentelor toate sucurile

şi aromele. Aceasta se datorează faptului că în

momentul în care alimentele intră în contact cu

suprafaţa grătarului, încep să sfârâie şi să se

rumenească, formând o crustă delicioasă care

păstrează în interior toată savoarea şi toate

aromele.

Plită striată şi plată

Această plită versatilă pentru grătar vă oferă

alegerea de a găti fie cu suprafaţa striată, fie

cu cea plată, astfel încât vă puteţi bucura de

alimentele dvs. în felul în care doriţi. Zona

plată este potrivită pentru prăjirea prin

amestecare sau pregătirea unor alimente mici.

Suprafaţa striată creează acel efect irezistibil

de gătit pe grătar.

Termostat reglabil

Termostatul reglabil asigură rezultatul perfect.

Depozitare verticală

Uşor de depozitat vertical, depozitare ordonată

a firului şi a tăvii.

Spatulă

Spatulă pentru întoarcerea, amestecarea şi

îndepărtarea alimentelor.

Componente lavabile în maşină

Componente lavabile în maşina de spălat vase

pentru curăţare uşoară.

Dispozitiv pentru scurgerea grăsimii

Grăsimea în exces se scurge în tava detaşabilă.

Specificaţii generale

Comutator de pornire/oprire integrat

Indicator de temperatură

Mânere reci la atingere

Sistem anti-alunecare

Sistem depozitare cablu

Depozitarea tăvii pentru grăsime

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,8 m

Alimentare: 2000-2300 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Design şi finisaj

Culori: Metalic/negru

Materiale: Carcasă de oţel / plită de aluminiu

/ componente de plastic

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (L x Î x A): 515,9 x 73 x

312 mm

Greutate aparat: 4,0 kg

Dimensiuni plită: 300 x 370 mm

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑03‑10

Versiune: 8.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 34078 43

www.philips.com

http://www.philips.com/

