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Μεγάλη επιφάνεια ψησίµατος

Ενσωµατωµένος διακόπτης on/off

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων



 

Γενικές προδιαγραφές
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης
• Αντιθερµικές λαβές
• Λυχνία θερµοκρασίας

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 1850 W
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 1,0 m
• ∆ιαστάσεις πλάκας ψησίµατος (ΠxΒ): 340 x 

300 mm

Σχεδιασµός και φινίρισµα
• Χρώµα: Γκρι ανθρακί µε µαύρες αποχρώσεις
• Υλικά: Περίβληµα PP, πλάκα ψησίµατος Alu

Βάρος και διαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 430 x 125 x 

355 mm
• Βάρος συσκευής: 3 kg
•

Table Grill
1850W  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-02-09

Έκδοση: 2.5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
HD44

Κύρια ση

Ψήσιµο χ
Τα περιττά 
εγκοπών στ
νερού απορ
δεν τα αφή
δηµιουργία 

Ενσωµατω
Η αντίσταση
και εγγυάτα
θερµότητας
οµοιόµορφα
26

µεία προ

ωρίς καπν
λίπη και υλ
ην πλάκα ψ
ροφώνται σ
νει να καού
καπνού.

µένη αντ
 είναι ενσω
ι στιγµιαία κ
 απευθείας
 αποτελέσµ
ούς
ικά στραγγίζονται µέσω των 
ησίµατος. Στη συνέχεια µέσω του 
τον αποσπώµενο δίσκο, ο οποίος 
ν, προλαβαίνοντας έτσι τη 

ίσταση
µατωµένη στην πλάκα ψησίµατος 
αι οµοιόµορφη διανοµή 

 στο φαγητό σας. Για νόστιµα και 
ατα ψησίµατος.
ϊόντος

http://www.philips.com

