
Stolový gril
 

2300 W

Rebrovaná/hladká platňa

Grilovacia platňa s vysokou
teplotou

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Objavte čaro bohatšej chuti
Nepretržite vysoká teplota na uchovanie chute

Tento výkonný kompaktný stolový gril Philips je vybavený platňou s vysokou teplotou, vďaka ktorej zostane

jedlo šťavnaté. Rýchlo sa zahrieva a jeho výnimočne hrubá platňa zostáva horúca za každých podmienok. Na

jeho rebrovanej i hladkej časti môžete pripraviť množstvo chutných jedál.

Objavte rozmanitosť bohatších chutí

Grilovacia platňa s vysokou teplotou, ktorá zachová prirodzenú chuť

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Vysoký výkon umožňujúci rýchle zahriatie a udržanie konštantnej teploty

Minimálna námaha

Stierka

Nepriľnavý grilovací povrch

Ľahko skladovateľný vo zvislej polohe

Časti umývateľné v umývačke riadu

Praktické funkcie

Drážka na odvedenie tuku

Platňa s rebrovanou i hladkou časťou umožní opekanie, grilovanie a oveľa viac



Stolový gril HD4419/20

Hlavné prvky Technické údaje

Grilovacia platňa s vysokou teplotou

Vďaka vysokej teplote grilovacej platne

elektrického grilu Philips zostane v jedle všetka

šťava a zachová sa jeho prirodzená chuť.

Vo chvíli, keď sa jedlo dostane do kontaktu s

povrchom grilu, začne syčať a hnednúť, čím sa

na ňom vytvára chutná kôrka, ktorá udrží všetky

výživné látky a chuť vo vnútri jedla – presne

tam, kde majú byť.

Platňa s rebrovanou i hladkou časťou

Praktická platňa umožňuje vybrať si na prípravu

jedla ryhovaný alebo hladký povrch, takže si

môžete pripraviť jedlo podľa vlastnej

vôle. Hladný povrch je vhodný na opekanie a

grilovanie malých kúskov jedla. Rebrovaný

povrch vytvára neodolateľný efekt grilovania na

ohni.

Nastaviteľný termostat

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý

výsledok.

Ukladanie vo zvislej polohe

Jednoduché odkladanie vo zvislej polohe s

praktickým uložením kábla a podnosu.

Stierka

Vareška na otáčanie, miešanie a vyberanie

jedla.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Časti umývateľné v umývačke riadu zaručujú

jednoduché čistenie.

Drážka na odvedenie tuku

Prebytočný tuk sa odvádza do vyberateľného

podnosu.

Všeobecné špecifikácie

Integrovaný vypínač: áno

Kontrolné svetlo teploty: áno

Rukoväte chladné na dotyk: áno

Protisklzové nožičky: áno

Odkladanie kábla: áno

Úložný priestor pre podnos pre tuk: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 0,8 m

Príkon: 2000-2300 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Kovová/čierna

Materiály: Oceľové telo/hliníková grilovacia

platňa/komponenty z umelej hmoty

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H): 515,9 x 73 x

312 mm

Hmotnosť zariadenia: 4,0 kg

Rozmery grilovacej dosky: 300 x 370 mm
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