
Vỉ nướng để bàn

 
2300 W

Tấm nướng bề mặt nhẵn và có gờ nổi

Tấm nướng có nhiệ t độ cao

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Khám phá hương vị đầy đủ hơn
Nhiệt độ cao ổn định giúp giữ nguyên hương vị món ăn

Vỉ nướng để  bàn Philips có công suất lớn và làm nóng nhanh. Tấm nướng dày luôn giữ hơi nóng ở  nhiệ t độ cao, cộng với bề mặt vỉ

nướng chia làm 2 phần: một bên nhẵn và một bên có gờ nổi, để  bạn nướng được nhiều loại thực phẩm hơn mà vẫn giữ được hương vị

thơm ngon nhất.

Khám phá hương vị đầy đủ hơn

Tấm nướng có nhiệ t độ cao giúp lưu giữ hương vị

Núm vặn điều chỉnh nhiệ t độ để  nướng chín thực phẩm

Công suất cao giúp nóng nhanh và giữ nhiệ t ổn định

Tiết kiệm thờ i gian và công sức

Kẹp gắp thức ăn

Bề mặt nướng chống dính

Dễ cất giữ ở  tư thế thẳng đứng

An toàn khi dùng với máy rửa chén

Tính năng thông minh

Rãnh thoát mỡ

Bề mặt nhẵn và có gờ nổ i cho phép xào, nướng và nhiều nữa



Vỉ nướng để bàn HD4419/20

Những nét chính Các thông số

Tấm nướng có nhiệ t độ cao

Thực phẩm khi tiếp xúc với tấm nướng sẽ bắt đầu cháy

xèo lên và tạo ra lớp vỏ ngoài màu nâu giòn ẩn chứa

phần thịt chín mềm bên trong. Vỉ nướng điện Philips có

nhiệ t độ cao sẽ lưu giữ lạ i hương vị thơm ngon nhất

của thịt cá, rau củ  và nước sốt.

Tấm nướng bề mặt nhẵn và có gờ nổi

Tấm nướng đa năng khi có thể  nướng thịt trên bề mặt

nhẵn hoặc có gân nổ i, để  bạn có thể  thưởng thức đồ

nướng theo ý thích. Bên nhẵn thích hợp để  xào và

nướng các miếng thức ăn nhỏ , còn bên có gờ nổ i thì để

nướng có đường sọc đẹp mắt.

Núm vặn điều chỉnh nhiệ t độ

Núm vặn điều chỉnh nhiệ t độ để  nướng chín nhiều loạ i

thực phẩm khác nhau.

Bảo quản ở tư  thế thẳng đứng

Dễ bảo quản ở  tư thế thẳng đứng; bảo quản dây dẫn và

khay thức ăn gọn gàng.

Kẹp gắp thức ăn

Kẹp gắp để  lật, xào và lấy thức ăn.

An toàn khi dùng vớ i máy rửa chén

An toàn khi dùng với máy rửa chén giúp dễ dàng vệ  sinh

thiết bị.

Rãnh thoát mỡ

Khay thức ăn dễ tháo lắp và có rãnh thoát mỡ  thừa.

 

Thông số chung

Công tắc bật/tắt tích hợp

Đèn nhiệ t độ

Tay nắm mát lạnh khi chạm vào

Chân chống trượt

Cất giữ  dây dẫn

Khay hứng dầu mỡ

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,8 m

Công suất: 2000-2300 W

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50/60 Hz

Thiết kế và hoàn thiện

Màu: Kim loạ i/đen

Chất liệu: Vỏ bằng thép / tấm nướng bằng nhôm / các

bộ phận bằng nhựa

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (R x C x S): 515,9 x 73 x

312 mm

Trọng lượng thiết bị: 4,0 kg

Kích thước tấm nướng: 300 x 370 mm
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