
 

Gezondheidsgrill

 
Geribbelde grillplaat, 70 - 230
°C

2000 W, digitale timer

3 grillstanden, recept

319 x 223 mm, digitale timer

 

HD4469/90

Ervaar vollere smaken
Grill met groot temperatuurbereik en digitale timer

Grilltijden en -temperaturen zijn essentieel voor smakelijke resultaten. Door het

grote temperatuurbereik (70 - 230 °C) en een digitale timer (tot 60 minuten) helpt

deze elektrische HD4469/90-grill van Philips u deze resultaten te behalen.

Geniet van meer verschillende smaken

Groot temperatuurbereik

Langzaam grillen

Digitale timer

Receptenboekje

Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor behoud van een constante temperatuur

3-in-1 grill

Meerdere grillstanden: tafelgrill, ovengrill, contactgrill

Tafelgrillstand

Ovenstand

Contactgrillstand

Eenvoudig in gebruik

Niet-klevende grillplaat

Vaatwasmachinebestendige plaat

Vetopvangbak



Gezondheidsgrill HD4469/90

Kenmerken Specificaties

Groot temperatuurbereik

Groot temperatuurbereik: tot 250 °C om het

vlees dicht te schroeien.

Digitale timer

Digitale timersignalen wanneer het voedsel

klaar is.

Vaatwasmachinebestendige plaat

Vaatwasmachinebestendige plaat voor

eenvoudig schoonmaken.

Vetopvangbak

De vetopvangbak vangt overtollig vet op.

Meerdere grillstanden

U kunt de elektrische grill van Philips

gebruiken met het deksel gesloten, open of in

de roosterstand, waardoor u veel verschillende

gerechten kunt bereiden. 1. In de gesloten

stand blijven alle smaken behouden en deze

stand is ideaal voor het grillen van vlees, vis,

groenten of tosti's. 2. In de open stand wordt de

grill een mini-barbecue. Perfect voor grillen

aan tafel, funcooking en het opwarmen van

voedsel. 3. De roosterstand is geschikt voor het

smelten van kaas op brood of groenten, zoals

tomaten en courgette.

Receptenboekje

Receptenboekje met de juiste grilltemperatuur

en -tijden.

Algemene specificaties

Geïntegreerde aan/uitschakelaar

Temperatuurlampje

Koelblijvende handgrepen

Antislipvoetjes

Opbergvak voor snoer

Opvangbakken voor vet

Technische specificaties

Snoerlengte: 1 m

Vermogen: 2000 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Afmetingen grillplaat (B x D): 319 x 223 mm

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Staal/zwart

Materialen: Stalen behuizing/aluminium

platen/kunststof delen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (B x H x D): 405

x 280 x 315 mm

Gewicht: 3,9 kg
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