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HD4466/90

Odkryj pełen aromat potraw
Grilluj tak, jak chcesz z cyfrowym regulatorem temperatury

Grill stołowy HD4466/90 firmy Philips został wykonany ze stali szlachetnej. Jest

wyposażony w cyfrowy regulator temperatury i zapewnia dużą moc, dzięki czemu

potrawy zachowują wyśmienity smak i aromat. Grill szybko się nagrzewa, a gruba

płyta opiekająca ze stroną karbowaną i gładką zapewnia szybkie opiekanie nawet

mrożonych produktów.

Odkryj pełen aromat potraw

Cyfrowy regulator temperatury pozwala osiągać wspaniałe rezultaty grillowania

Duża moc zapewnia szybkie nagrzewanie i zachowanie wysokiej temperatury

Gruba płyta grilla jest zawsze gorąca — nawet podczas opiekania mrożonek

Bardzo gorąca płyta grilla pozwala zachować aromat potraw

Broszura z przepisami

Praktyczne funkcje

Osłonka przeciwrozpryskowa zapobiega pobrudzeniu blatu

Karbowana i gładka powierzchnia umożliwia podsmażanie i opiekanie jedzenia

Odprowadzanie tłuszczu

Minimalny wysiłek

Zegar cyfrowy z sygnałem gotowości i automatycznym wyłączaniem

Nieprzywierająca płyta grilla

Części można myć w zmywarce

Wygodne przechowywanie w pozycji pionowej



Grill stołowy HD4466/90

Zalety

Cyfrowy regulator temperatury

Sekretem udanego grillowania jest właściwa

temperatura. Grill jest wyposażony w cyfrowy

regulator temperatury, który pozwala cieszyć

się idealnie upieczonymi posiłkami o

soczystym aromacie. Zaprogramuj

odpowiednią temperaturę, a cyfrowy regulator

temperatury zajmie się resztą — utrzyma stałą

temperaturę grillowania na idealnym poziomie.

Zegar cyfrowy

Aby świetnie gotować, trzeba mieć wyczucie

czasu — z tym precyzyjnym zegarem

cyfrowym już nigdy nie będziesz się o to

martwić. Określ czas gotowania, po którym

zegar powiadomi Cię, że potrawa jest gotowa.

Grill wyłącza się automatycznie po 30

minutach bezczynności, zapobiegając

wystąpieniu ryzyka przypadkowego

pozostawienia włączonego grilla.

Części można myć w zmywarce

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w

zmywarce.

Wyjątkowo gruba płyta grilla

Wyjątkowo gruba płyta opiekająca zachowuje

więcej ciepła niż w przypadku zwykłego grilla i

pozostaje gorąca nawet w przypadku

opiekania mrożonek. Stała temperatura

umożliwia szybsze i bardziej równomierne

opiekanie jedzenia. Płyta opiekająca jest

gorąca już podczas umieszczania produktów

na grillu, co pozwala zachować ich smak i

aromat.

Odprowadzanie tłuszczu

Nadmiar tłuszczu spływa do wyjmowanej tacki.

Duża moc

Duża moc urządzenia zapewnia szybkie

nagrzewanie płyty grilla i pozwala oszczędzić

cenny czas. Również dzieki dużej mocy płyta

zachowuje wysoką temperaturę podczas

nakładania na nią jedzenia. Urządzenie szybko

dogrzewa płyty do odpowiedniej, stałej

temperatury.

Płyta grzejna o wysokiej temperaturze

Bardzo gorąca płyta elektrycznego grilla firmy

Philips umożliwia przyrządzanie soczystych i

aromatycznych dań. Gdy opiekane pożywienie

dotyka powierzchni grilla, zaczyna skwierczeć i

rumienić się, tworząc wyborną, chrupiącą

skórkę, zachowującą cały smak i aromat w

środku.

Nieprzywierająca płyta grilla

Nieprzywierająca płyta grilla zapobiega

przywieraniu jedzenia.

Broszura z przepisami

Broszura z przepisami zawierająca wskazówki

eksperta i przepisy na wyborne smakołyki.

Powierzchnia karbowana i gładka

Uniwersalna płyta grilla posiada karbowaną

oraz gładką powierzchnię, co pozwala

przygotować dania tak, jak lubisz. Gładka

powierzchnia płyty służy do podsmażania i

opiekania małych kawałków jedzenia;

natomiast karbowana pozwala uzyskać ten

niesamowity efekt, jakby jedzenie było

grillowane na żywym ogniu.

Łopatka

Łopatka do przewracania, mieszania i

zdejmowania jedzenia.



Grill stołowy HD4466/90

Dane techniczne

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Nienagrzewające się uchwyty

Schowek na tackę na tłuszcz

Wbudowany wyłącznik

Specyfikacja techniczna

Moc: 2000-2300 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 1,5 m

Wymiary płyty opiekającej grilla (szer. x gł.):

300 x 370 mm

Stylistyka i wykończenie

Materiały: Obudowa ze stali szlachetnej /

aluminiowa płyta grilla / plastikowe części

Kolor(y): Stal szlachetna / czarny
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