
Sunn grill
 

2000 W

Riflet plate

Tre grillinnstillinger, høy
temperatur

 

HD4467/90

Oppdag fyldigere smak
Behold smaken i maten med plater med høy temperatur

Den sunne grillen fra Philips har plater med høy temperatur som bidrar til å

beholde all den saftige smaken. Platene varmes raskt opp og beholder en

konstant varme, slik at du får konsekvente resultater. De kan brukes i en

hellingsposisjon eller en horisontal posisjon, avhengig av situasjonen.

Oppdag variasjon i fyldigere smak

Grillplate med høy temperatur beholder smaken

Høy effekt for rask oppvarming og konstant varme

Den justerbare termostaten garanterer gode resultater for all slags mat

Grill med 3 i 1

Flere grillposisjoner: bord, ovn, kontaktgrill

Bordgrillposisjon

Ovnposisjon

Kontaktgrillposisjon

Enkel å bruke

Klebefri grilloverflate

Oppbevares enkelt stående

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Sunn grill HD4467/90

Høydepunkter

Flere grillposisjoner

Grillen kan brukes med tett lokk, uten lokk eller

med gratinering, slik at du kan forberede

mange forskjellige retter. 1. Den forseglede

posisjonen bidrar til at all smaken beholdes og

er ideell for grilling av kjøtt, fisk, grønnsaker

eller smørbrød. 2. Posisjonen uten lokk gir

assossiasjoner til et mini-barbeque og passer

perfekt for grilling ved bordet, festlig grilling

eller oppvarming av maten. 3.

Gratineringsposisjonen er godt egnet til å

smelte ost på brød eller grønnsaker, f.eks. tomat

og squash.

Dobbel grilloverflate

Bordgrillposisjon til grilling på dobbel

grilloverflate.

Sunn snacks

Kontaktgrillposisjon for rask tilberedning av

sunne snacks.

Ovnposisjon

Ovnposisjon for å steke fisk, grønnsaker og

pizza.

Justerbar termostat

Stort temperaturområde (70 til 230 °C) som gjør

det mulig å velge ideell temperatur for hver

ingrediens, slik at du får de beste resultatene

for all mat.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

blir rengjøringen enkel.

Høy effekt

Den høye effekten på apparatet bidrar til at

grillplaten varmes opp raskt og når

driftstemperaturen svært rakst, slik at du sparer

dyrebar tid. Det betyr også at grilloverflaten

holder seg varm selv om maten legges på

grillplaten, fordi den høye effekten sikrer rask

gjenoppvarming til riktig temperatur.

Grillplate med høy temperatur

Den høye temperaturen på den elektriske

grillplaten fra Philips bidrar til å beholde all

den gode og saftige smaken på maten. Når

maten kommer i kontakt med overflaten på

grillen, freses og brunes maten, og det dannes

en smakfull skorpe som gjør at all den gode

smaken blir værende igjen på innsiden.

Klebefri grilloverflate

Den klebefrie overflaten forhindrer at

matpartikler setter seg fast.

Stående oppbevaring

Oppbevares enkelt stående, og ledning og

brett oppbevares ryddig.



Sunn grill HD4467/90

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Temperaturlampe

Kaldt håndtak

Sklisikre føtter

Ledningsoppbevaring

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,8 m

Drift: 2000 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Utforming

Farge: Svart

Overflate

Materiale i hoveddelen: Stålkabinett
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