
Health grill
 

2000 W

Rillet plade

3 grillpositioner, høj temperatur

 

HD4467/90

Opdag større smagsoplevelser
Bibehold smagen med pladerne til høje temperaturer

Denne Philips health grill har plader til høje temperaturer, så al den saftige smag

bibeholdes. Pladerne opvarmes hurtigt og holder en konstant varme. Det giver

resultater, du kan regne med, og pladerne kan bruges i skrå eller vandret position

til forskellige madlavningstyper.

Opdag udvalget af større smagsoplevelser

Grillpladen til høje temperaturer bevarer den gode smag

Stor styrke til hurtig opvarmning og konstant varme

Justérbar termostat sikrer det perfekte resultat for alle typer mad

3 i 1-grill

Flere grillpositioner: bord, ovn, kontaktgrill

Bordgrill-position

Ovnposition

Kontaktgrill-position

Enkel anvendelse

Non-stick grilloverflade

Nem at opbevare i lodret position

Dele, der tåler opvaskemaskine



Health grill HD4467/90

Vigtigste nyheder

Flere grillpositioner

Grillen kan benyttes med låget lukket, helt

åbent eller i gratineringsposition, så du kan

tilberede mange forskellige retter. 1. Den

lukkede indstilling bibeholder al smagen og er

ideel til grilning af kød, fisk, grøntsager eller

sandwiches. 2. Den helt åbne indstilling er

som en mini-barbeque, perfekt til grilning ved

bordet, sjov madlavning eller opvarmning. 3.

Gratineringsindstillingen passer til at smelte

ost på toast eller grøntsager, som f.eks. tomater

eller squash.

Dobbelt grilloverflade

Bordgrill-position til grilning på dobbelt

grilloverflade.

Sund snack

Kontaktgrill-position til hurtigt at tilberede en

sund snack.

Ovnposition

Ovnposition til tilberedning af fisk, grøntsager

og pizza.

Justérbar termostat

Bredt temperaturområde (70 °C til 230 °C), så

du kan vælge den ideelle temperatur til hver

ingrediens, og du dermed sikrer det perfekte

resultat, hver gang

Dele, der tåler opvaskemaskine

Dele, der tåler opvaskemaskine, gør

rengøringen nem.

Stor styrke

Apparatets store styrke gør grillpladen i stand

til hurtigt at varme op, så du hurtigt når

brugstemperaturen og sparer værdifuld tid. Det

betyder også, at grillens overflade bibeholder

varmen, når der lægges mad på, fordi den store

styrke sikrer hurtig genoprettelse af den

korrekte temperatur.

Grillplade til høje temperaturer

Philips-grillpladens høje temperaturer holder

på saften og smagen i maden. Det skyldes, at

maden straks begynder at syde og brunes ved

den første kontakt med grillen, så der dannes

en lækker skorpe, der holder på den gode

smag, som forbliver, hvor den skal være: inden

i.

Non-stick grilloverflade

Non-stick belægning forhindrer, at maden

sætter sig fast.

Lodret opbevaring

Nem at opbevare i lodret position, ryddelig

opbevaring af ledning og bakke.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

Temperaturindikator med lys

Cool-touch-håndtag

Skridsikre "fødder"

Ledningsopbevaring

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 0,8 m

Strøm: 2000 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: basisenhed: Stålkabinet
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