
Tafelgrill

Daily Collection

 
1500 W

Duoplaat: geribbeld/glad

 
HD6320/20

Omkeerbare plaat voor extra grillmogelijkheden

Duogrill: gladde en geribbelde platen

Philips-tafelgrill met duoplaat. Het gladde oppervlak is ideaal om bijvoorbeeld

groenten, vis en garnalen rustig te bakken; het geribbelde oppervlak is handig voor

vlees, zoals biefstuk, hamburgers of worstjes met onweerstaanbare grillstrepen.

Extra smakelijk gegrild eten

Duoplaat voor grillen op gladde of geribbelde zijde

Grill met antiaanbaklaag voor grillen zonder olie

Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Binnenshuis grillen nu eenvoudiger dan ooit

Geïntegreerde vetopvangbak voor het opvangen van overtollig vet

Schelpvormige grill voert overtollig vet af

Afneembare, vaatwasserbestendige plaat voor eenvoudig reinigen



Tafelgrill HD6320/20

Kenmerken Specificaties

Duoplaat

De duoplaat is omkeerbaar en daarom kunt u

uw gerechten bereiden op zowel een geribbeld

als een glad grilloppervlak. Zo kunt u genieten

van uw voedsel zoals u dat wilt. De gladde

plaat is geschikt voor het koken van kleine

stukken voedsel. Met de geribbelde

oppervlakken krijgt u die onweerstaanbare

grillsmaak in uw vlees.

Vetopvangbak

Overtollig vet wordt afgevoerd in een

vaatwasmachinebestendige vetopvangbak

Grillplaat met antiaanbaklaag

Dankzij de niet-klevende grillplaat kunt u

gerechten bereiden zonder olie toe te voegen.

U proeft dus alleen de smaak van het voedsel

Schelpvormige behuizing

Door de schelpvormige grill loopt het

overtollige vet in de vetopvangbak waardoor de

geur en rook minder wordt

Instelbare thermostaat

Groot temperatuurbereik (70 tot 230 °C) voor de

ideale temperatuur, dus perfecte resultaten

voor alle soorten voedsel

Vaatwasmachinebestendige grillplaat

De afneembare, vaatwasmachinebestendige

plaat kunt u eenvoudig schoonmaken

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Temperatuurlampje

Gewicht en afmetingen

Gewicht: 3 kg

Afmetingen van het product (B x H x D): 420

x 100 x 240 mm

Afmetingen grillplaat: 420 x 420 mm

Technische specificaties

Vermogen: 1500 W

Snoerlengte: 0,8 m

Ontwerp en afwerking

Materialen: Plastic

Kleur(en): Zwart

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑03‑07

Versie: 4.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

