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Odkrijte poln okus
Konstantno visoka temperatura, ki ohranja okus

Zmogljivi namizni žar Philips ima visokotemperaturno ploščo za žar, ki ohrani vso sočnost okusa. Posebej

debela plošča se hitro segreje in ostane vroča ne glede na način uporabe, z rebrasto in gladko površino pa vam

zagotavlja številne gurmanske užitke.

Odkrijte številne polne okuse

Visokotemperaturna plošča za žar ohrani ves okus

Nastavljiv termostat zagotavlja popolne rezultate pri peki vseh vrst hrane

Velika moč za hitro segrevanje in ohranjanje stalne toplote

Na preprost način do okusne hrane

Lopatica

Plošče s prevleko proti sprijemanju

Enostavno shranjevanje v pokončnem položaju

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Pametne funkcije

Odtekanje maščobe

Rebrasta in gladka površina za hitro praženje, peko in še več



Namizni žar HD4419/20

Značilnosti Specifikacije

Visokotemperaturna plošča za žar

Zahvaljujoč visoki temperaturi električne plošče

za žar se v hrani ohranijo vsi sokovi in okus. Ko

pride hrana v stik s površino žara, prične cvrčati

in dobivati slastno zlatorjavo skorjo, zaradi

katere ostanejo vse hranljive snovi in okus v

hrani, kamor tudi spadajo.

Rebrasta in gladka plošča za žar

Vsestranska plošča za žar omogoča različne

načine priprave hrane z rebrasto ali gladko

površino za žar, zato lahko uživate v hrani tako,

kot sami želite. Gladka površina je primerna za

hitro praženje in peko manjših kosov hrane. Na

rebrasti površini pa dobi hrana značilen

popečen videz, ki se mu ni mogoče upreti.

Nastavljiv termostat

Nastavljiv termostat zagotavlja popolne

rezultate.

Shranjevanje v pokončnem položaju

Preprosto shranjevanje v pokončnem položaju,

priročno shranjevanje kabla in pladnja.

Lopatica

Lopatica za obračanje, mešanje in

odstranjevanje hrane.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Sestavni deli, primerni za pomivanje v

pomivalnem stroju, omogočajo preprosto

čiščenje.

Odtekanje maščobe

Odvečna maščoba odteka v snemljiv pladenj.

Splošne specifikacije

Vgrajeno stikalo za vklop/izklop

Indikator temperature

Hladni ročaji

Nedrseče nožice

Shranjevanje kabla

Shranjevanje pladnja za maščobo

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 0,8 m

Napajanje: 2000-2300 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Zasnova in izdelava

Barva: Kovinska/črna

Materiali: Jekleno ohišje / aluminijasta

plošča za žar / plastični deli

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 515,9 x 73 x

312 mm

Teža aparata: 4,0 kg

Dimenzije plošče za žar: 300 x 370 mm
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