Philips
Stolní gril

2300 W
Žebrovaná/hladká deska
Grilovací deska pro vysoké
teploty
300 x 370 mm

HD4419/20

Objevte plnější chutě
Stále vysoká teplota uzavře chuť uvnitř
Tento výkonný stolní gril je vybaven grilovací deskou Philips pro vysoké teploty, díky které si jídlo
zachová veškerou šťavnatost. Rychle se zahřeje a jeho mimořádně silná deska zůstane horká, ať se
děje cokoli, zatímco budete na žebrované či hladké straně připravovat mnoho lahůdek.
Objevte celou paletu plnějších chutí
• Grilovací deska pro vysoké teploty zachová veškerou chuť uvnitř
• Nastavitelný termostat zajišťuje dokonalé výsledky u každého pokrmu
• Vysoký výkon pro rychlé zahřívání a udržení stálé teploty
Jen minimum námahy
• Stěrka
• Nepřilnavá grilovací plocha
• Snadné uskladnění ve svislé poloze
• Jednotlivé části lze mýt v myčce
Chytré funkce
• Odvádění tuku
• Žebrovaná a hladká horní část umožňuje osmahnutí zeleniny, grilování a další

HD4419/20

Stolní gril

2300 W Žebrovaná/hladká deska, Grilovací deska pro vysoké teploty, 300 x 370 mm

Přednosti
Grilovací deska pro vysoké teploty

Vysoká teplota grilovací desky elektrického grilu
Philips zachová všechnu šťávu a chuť pokrmu. Je
tomu tak proto, že jídlo v okamžiku kontaktu
s povrchem grilu začne syčet a hnědnout a vytvoří
chutnou kůrku, která udrží všechnu chuť a vůni tam,
kam patří - uvnitř.

Specifikace
Stěrka

Nastavitelný termostat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délka kabelu: 0,8 m
Spotřeba: 2000 - 2300 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz

Design a provedení
Stěrka pro otáčení, míchání a odebírání pokrmů.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Snadné čištění díky částem, které lze mýt v myčce.

Odvádění tuku

• Barva(y): Kovová/černá
• Materiály: Ocelový kryt / HLINÍKOVÁ grilovací
deska / plastové části

Hmotnost a rozměry

• Rozměry výrobku (Š x H x V): 515,9 × 73 ×
312 mm
• Váha přístroje: 4,0 kg
• Rozměry grilovací desky: 300 x 370 mm
•

Nastavitelný termostat zajišťuje dokonalé výsledky.

Zabudovaný vypínač: Ano
Kontrolka teploty: Ano
Chladné rukojeti: Ano
Protiskluzové podložky: Ano
Úložný prostor pro kabel: Ano
Úložný prostor pro nádobku na tuk: Ano

Technické údaje

Žebrovaná a hladká grilovací deska

Díky všestranné grilovací desce si můžete vybrat, zda
chcete připravovat potraviny na žebrovaném nebo
hladkém grilovacím povrchu, takže si můžete
vychutnat jídlo tak, jak je máte rádi. Hladký povrch je
vhodný pro osmahnutí zeleniny nebo pro grilování
malých kousků jídla. Žebrovaný povrch vytváří
neodolatelný dojem potravin, připravovaných na
ohni.

Obecné specifikace

Přebytečný tuk je odváděn do vyjímatelné nádoby.

Uskladnění ve svislé poloze

Snadné uskladnění ve svislé poloze, úhledné uložení
kabelu a nádoby.
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