
Grătar sănătos

 
2000 W

Plită striată

3 poziţii grătar, temperatură
înaltă

 

HD4467/90

Descoperă arome mai puternice
Captează aroma cu ajutorul plitelor cu temperatură ridicată

Acest grătar sănătos Philips are plite cu temperatură înaltă pentru a capta în

interiorul alimentelor toate aromele suculente. Acestea se încălzesc rapid şi menţin

o căldură constantă pentru rezultate în care poți avea încredere şi poate fi utilizat în

poziţie înclinată sau orizontală pentru diferite stiluri de gătit.

Descoperă varietăţile de arome mai puternice

Plita cu temperatură înaltă captează toate aromele

Putere ridicată pentru încălzire rapidă şi căldura constantă

Termostatul reglabil asigură rezultate perfecte pentru orice alimente

Grătar 3 în 1

Poziţii multiple de frigere: grătar de masă, grătar cu contact şi cuptor

Poziţia grătarului de masă

Poziţia cuptorului

Poziţia de frigere cu contact

Utilizare simplă

Suprafaţă nelipicioasă

Uşor de depozitat vertical

Componente lavabile în maşină



Grătar sănătos HD4467/90

Repere

Poziţii multiple de frigere

Grătarul poate cu utilizat având capacul etanş,

capacul deschis complet sau gratinare,

permiţându-ți să pregătești diferite alimente. 1.

Poziţia etanşă menţine în interiorul alimentelor

toată savoarea şi este ideală pentru pregătirea

cărnii, peştelui, legumelor sau sandvişurilor. 2.

Poziţia având capacul deschis complet este

precum un mini-grătar, perfectă pentru gătirea

la grătar cât timp ești la masă, gătirea

distractivă sau încălzirea alimentelor. 3. Poziţia

de gratinare este potrivită pentru topirea

brânzei pe pâine prăjita sau pe legume precum

roşii sau dovlecei.

Suprafaţă utilă dublă

Poziţia grătarului de masă pentru frigerea pe

suprafaţa utilă dublă.

Gustare sănătoasă

Poziţie de frigere cu contact pentru prepararea

rapidă a gustărilor sănătoase.

Poziţia cuptorului

Poziţie pentru cuptor pentru a găti peşte,

legume şi pizza.

Termostat reglabil

Gamă largă de temperaturi (de la 70 °C la 230

°C) pentru a alege temperatura ideală pentru

fiecare ingredient şi a asigura rezultate

perfecte pentru fiecare mâncare.

Componente lavabile în maşină

Componente lavabile în maşina de spălat vase

pentru curăţare uşoară.

Putere ridicată

Puterea ridicată a aparatului permite plitei să

se încălzească rapid, atingând temperatura de

operare foarte repede şi economisind timp

preţios. Înseamnă, de asemenea, că suprafaţa

grătarului îşi menţine temperatura atunci când

alimentele sunt poziţionate pe acesta,

deoarece puterea ridicată asigură o recuperare

rapidă până la temperatura corectă.

Plită cu temperatură înaltă

Temperatura înaltă a plitei electrice Philips

captează în interiorul alimentelor toate sucurile

şi aromele. Aceasta se datorează faptului că în

momentul în care alimentele intră în contact cu

suprafaţa grătarului, încep să sfârâie şi să se

rumenească, formând o crustă delicioasă care

păstrează în interior toată savoarea şi toate

aromele.

Suprafaţă nelipicioasă

Suprafaţa neaderentă împiedică lipirea

particulelor de alimente.

Depozitare verticală

Uşor de depozitat vertical, depozitare ordonată

a firului şi a tăvii.
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Specificaţii

Specificaţii generale

Indicator de temperatură

Mânere reci la atingere

Sistem anti-alunecare

Sistem depozitare cablu

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,8 m

Alimentare: 2000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material corp principal: Carcasă din oţel
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