
Bordsgrill
 

2300 W

Räfflad/jämn platta

Grillplatta med hög temperatur

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Upptäck fylligare smaker
Konstant hög temperatur för att bevara smaken

Den här kraftfulla bordsgrillen från Philips har en platta med hög temperatur för att bevara den saftiga smaken.

Den värms upp snabbt och har en extra tjock platta som hålls varm i alla lägen, medan du kan laga många

läckerheter på den räfflade och släta ytan.

Upptäck en mängd olika fylliga smaker

Grillplatta med hög temperatur bevarar all smak

Justerbar termostat garanterar perfekta resultat för all mat

Hög effekt för snabb uppvärmning och bibehållande av konstant värme

Liten ansträngning

Slickepott

Non-Stick-behandlad grillyta

Enkel att förvara stående

Delar som kan diskas i diskmaskin

Smarta funktioner

Fettavrinning

Räfflad och slät överdel möjliggör wokning, grillning med mera



Bordsgrill HD4419/20

Funktioner Specifikationer

Grillplatta med hög temperatur

Den höga temperaturen på Philips elektriska

grillplatta gör att matens smak och saftighet

bevaras. När maten kommer i kontakt med

grillens yta börjar den fräsa och brynas så att

en smakfull stekyta bildas. Det gör att alla

smaker stannar på insidan, där de hör hemma.

Räfflad och slät grillplatta

Med den flexibla grillplattan kan du välja om

du vill använda en räfflad eller slät grillyta, så

att du kan njuta av maten som du vill. Den

släta delen är lämplig för wokning och grillning

av små bitar. Den räfflade ytan ger den

oemotståndliga grilleffekten.

Justerbar termostat

Justerbar termostat garanterar perfekt resultat.

Stående förvaring

Enkel att förvara stående, praktisk sladd- och

brickförvaring.

Slickepott

Stekspade för att vända, röra om med och ta

bort mat.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Delar som kan diskas i diskmaskin gör

rengöringen enkel.

Fettavrinning

Överflödigt fett rinner ned på löstagbar bricka.

Allmänna specifikationer

Inbyggd på/av-knapp

Temperaturlampa

Värmeisolerade handtag

Stabiliserande fötter

Sladdförvaring

Förvaring av fettbricka

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 2000-2300 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Design och finish

Färg(er): Metall/svart

Material: Stålhölje/grillplatta av

aluminium/plastdelar

Vikt och mått

Produktdimensioner (b x h x d): 515,9 x 73 x

312 mm

Enhetens vikt: 4,0 kg

Grillplattans mått: 300 x 370 mm
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