
 

Health Grill
 

2000 W

Πλάκα ραβδωτής επιφάνειας

3 θέσεις ψησίματος, βιβλίο συνταγών

319 x 223 χιλ., ψηφιακός

χρονοδιακόπτης

 

HD4469/90

Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις
Γκριλιέρα με εύρος θερμοκρασιών και ψηφιακό χρονοδιακόπτη

Ο χρόνος και η θερμοκρασία ψησίματος είναι πολύ σημαντικά για να πετύχετε ένα γευστικό

αποτέλεσμα. Η ηλεκτρική ψηστιέρα HD4469/90 της Philips προσφέρει μεγάλο εύρος

θερμοκρασιών (70°C έως 230°C) και ψηφιακό χρονοδιακόπτη (έως 60 λεπτά), για να σας

βοηθήσει να ετοιμάσετε τα καλύτερα πιάτα.

Ανακαλύψτε μια ποικιλία υπέροχων γεύσεων

Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών

Ελαφρύ ψήσιμο

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Βιβλίο συνταγών

Υψηλή ισχύς για γρήγορο ζέσταμα και διατήρηση σταθερής θερμότητας

Γκριλ 3 σε 1

Πολλαπλές θέσεις ψησίματος: επιτραπέζιο γκριλ, γκριλ επαφής και φούρνος

Θέση επιτραπέζιου γκριλ

Θέση φούρνου

Θέση ψησίματος με επαφή

Απλό στη χρήση

Αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος

Δίσκος που πλένεται στο πλυντήριο

Δίσκος συλλογής λίπους



Health Grill HD4469/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών

Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών: έως και 250°C για να

κρατά το κρέας τους χυμούς του.

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς ενημερώνει για

την ολοκλήρωση του ψησίματος.

Δίσκος που πλένεται στο πλυντήριο

Δίσκος που πλένεται στο πλυντήριο, για εύκολο

καθαρισμό.

Δίσκος συλλογής λίπους

Ο δίσκος συλλογής λίπους συγκεντρώνει το

πλεονάζον λίπος.

Πολλαπλές θέσεις ψησίματος

Η ηλεκτρική ψηστιέρα Philips μπορεί να

χρησιμοποιηθεί με το καπάκι κλειστό, πλήρως

ανοιχτό ή σε θέση γκρατέν για ποικιλία πιάτων. 1.

Με το καπάκι κλειστό διατηρείτε όλη τη γεύση και

είναι ο ιδανικός τρόπος για να ψήσετε κρέας, ψάρι,

λαχανικά ή σάντουιτς. 2. Με το καπάκι πλήρως

ανοιχτό μπορείτε να κάνετε μίνι μπάρμπεκιου,

ιδανικό για ψήσιμο πάνω σε τραπέζι, διασκεδαστικό

μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού. 3. Η θέση γκρατέν

ενδείκνυται για λιώσιμο τυριού πάνω σε τοστ ή

ψήσιμο λαχανικών, όπως ντομάτες και κολοκυθάκια.

Βιβλίο συνταγών

Βιβλίο συνταγών για τη σωστή θερμοκρασία και το

χρόνο ψησίματος.

Γενικές προδιαγραφές

Ενσωματωμένος διακόπτης on/off: Και

Λυχνία θερμοκρασίας: Και

Αντιθερμικές λαβές: Και

Αντιολισθητικά πέλματα: Και

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Και

Χώρος αποθήκευσης δίσκων συγκέντρωσης

λίπους: Και

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1 ιγ

Ρεύμα: 2000 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Διαστάσεις πλάκας ψησίματος (Π x Β): 319 x 223 μμ

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα(τα): Ασημί/μαύρο

Υλικά που χρησιμοποιούνται: Μεταλλικό περίβλημα /

πλάκες ALU / πλαστικά μέρη

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 405 x 280 x

315 μμ

Βάρος συσκευής: 3,9 κ.
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