
 

Zdrowy grill
 

2000 W

Płyta karbowana

3 pozycje grillowania, przepisy

319 x 223 mm, zegar cyfrowy

 

HD4469/90

Odkryj pełniejsze smaki
Grill z obsługą szerokiego zakresu temperatur i zegarem cyfrowym

Czas i temperatura grillowania to najważniejsze czynniki wpływające na smak potraw. Elektryczny grill

HD4469/90 firmy Philips oferuje szeroki zakres temperatur (od 70°C do 230°C) i zegar cyfrowy (do 60 minut), co

pomaga osiągnąć pyszne rezultaty.

Odkryj różnorodne, pełne aromaty potraw

Szeroki zakres temperatury

Delikatne grillowanie

Zegar cyfrowy

Broszura z przepisami

Duża moc zapewnia szybkie nagrzewanie i zachowanie wysokiej temperatury

Grill 3 w 1

Wybór pozycji grillowania: grill stołowy, piec i grill kontaktowy

Pozycja otwarta grilla

Pozycja pieca

Pozycja półotwarta grilla

Prosta obsługa

Nieprzywierająca płyta grilla

Talerz z możliwością mycia w zmywarce

Tacka na tłuszcz



Zdrowy grill HD4469/90

Zalety Dane techniczne

Szeroki zakres temperatury

Szeroki zakres temperatury: do 250°C do

opiekania mięsa.

Zegar cyfrowy

Zegar cyfrowy sygnalizuje, gdy danie jest

gotowe.

Talerz z możliwością mycia w zmywarce

Talerz z możliwością mycia w zmywarce.

Tacka na tłuszcz

Tacka na tłuszcz zbiera nadmiar tłuszczu.

Wybór pozycji grillowania

W elektrycznym grillu firmy Philips jedzenie

można opiekać z zamkniętą pokrywą, otwartą

całkowicie lub do połowy, co umożliwia

przygotowanie różnych potraw. 1. Zamknięcie

pokrywy pozwala zachować aromat

przygotowanych dań. Jest to idealne

rozwiązanie w przypadku opiekania mięs, ryb,

warzyw i kanapek. 2. Po otwarciu pokrywy

urządzenie zamienia się w minigrill doskonały

do przyrządzania potraw na przyjęcia, zabaw

kulinarnych i podgrzewania jedzenia. 3.

Pozycja pół-otwarta nadaje się do opiekania

kanapek z serem lub warzyw, takich jak

pomidory lub cukinia.

Broszura z przepisami

Broszura z przepisami zawiera informacje na

temat właściwej temperatury i właściwego

czasu grillowania.

Informacje ogólne

Wbudowany wyłącznik

Wskaźnik temperatury

Nienagrzewające się uchwyty

Stopy antypoślizgowe

Schowek na przewód

Schowek na tackę na tłuszcz

Dane techniczne

Długość przewodu: 1 m

Moc: 2000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Wymiary płyty opiekającej grilla (szer. x gł.):

319 x 223 mm

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Stalowy/czarny

Materiały: Obudowa ze stali / aluminiowe

płyty / plastikowe części

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):

405 x 280 x 315 mm

Waga urządzenia: 3,9 kg
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