
Hälsogrill
 

2 000 W

Räfflad platta

3 grillägen, hög temperatur

 

HD4467/90

Upptäck fylligare smaker
Bevara smaken med högtempererade plattor

Den här hälsogrillen från Philips har plattor med hög temperatur så att all saftig

smak bevaras. De värms upp snabbt och bibehåller en konstant temperatur för

resultat som du kan lita på. Kan användas sluttande eller horisontellt för olika

tillagningssätt.

Upptäck en mängd olika fylliga smaker

Grillplatta med hög temperatur bevarar all smak

Hög effekt för snabb uppvärmning och bibehållande av konstant värme

Justerbar termostat garanterar perfekta resultat för all mat

3-i-1-grill

Flera grillägen: bords-, ugns- och kontaktgrilläge

Bordsgrilläge

Ugnsläge

Kontaktgrilläge

Enkel användning

Non-Stick-behandlad grillyta

Enkel att förvara stående

Delar som kan diskas i diskmaskin



Hälsogrill HD4467/90

Funktioner

Flera grillpositioner

Grillen kan användas med locket stängt, helt

öppet eller i gratängläge, så att du kan tillaga

många olika rätter. 1. I det stängda läget

bevaras alla smaker. Det är perfekt för att grilla

kött, fisk, grönsaker och smörgåsar. 2. Det helt

öppna läget är som en mini-grillfest, perfekt för

bordsgrillning, rolig matlagning eller

uppvärmning av mat. 3. Gratängläget passar för

att smälta ost på bröd eller grönsaker, t.ex.

tomat och zucchini.

Dubbel grillyta

Bordsgrilläge för grillning på dubbel grillyta.

Nyttiga smårätter

Kontaktgrilläge för snabb tillagning av nyttiga

smårätter.

Ugnsläge

Ugnsläge för tillagning av fisk, grönsaker och

pizza.

Justerbar termostat

Brett temperaturintervall (70 °C till 230 °C) så

att du kan välja den perfekta temperaturen för

respektive ingrediens. Du får ett perfekt resultat

för alla maträtter

Delar som kan diskas i diskmaskin

Delar som kan diskas i diskmaskin gör

rengöringen enkel.

Hög effekt

Apparatens höga effekt gör att grillplattan

värms upp snabbt och når drifttemperaturen

mycket fort vilket sparar värdefull tid. Det

innebär också att grillytan bibehåller värmen

när mat läggs på den eftersom den höga

effekten garanterar snabb återställning till rätt

temperatur.

Grillplatta med hög temperatur

Den höga temperaturen på Philips elektriska

grillplatta gör att matens smak och saftighet

bevaras. När maten kommer i kontakt med

grillens yta börjar den fräsa och brynas så att

en smakfull stekyta bildas. Det gör att alla

smaker stannar på insidan, där de hör hemma.

Non-Stick-behandlad grillyta

Non-Stick-beläggningen förhindrar att

matrester fastnar.

Stående förvaring

Enkel att förvara stående, praktisk sladd- och

brickförvaring.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Temperaturlampa

Värmeisolerade handtag

Stabiliserande fötter

Sladdförvaring

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 2 000 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Stålhölje
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