
Lauagrill
 

2300 W

Ribiline/sile plaat

Kõrgtemperatuuriline grillplaat

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Avastage täiuslikumad maitsed
Püsivalt kõrge temperatuur maitse säilitamiseks

Sellel võimsal Philipsi lauagrillil on kõrgtemperatuuriline plaat toidu mahlakuse säilitamiseks. Selle

kiirestikuumenev ja eriti paks plaat jääb hoolimata kõigest kuumaks, samal ajal kui ribilise ja sileda pinnaga plaat

valmistab paljusid hõrkusid maiuseid.

Avastage erinevad täiuslikumad maitsed

Kõrgtemperatuuriline grillplaat säilitab kogu maitse

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks on suure võimsusega

Ainult natuke vaeva

Spaatel

Külgevõtmatu grillimispind

Lihtne püstasendis hoiustada

Masinpestavad osad

Nutikad omadused

Rasva äravool

Sooneline ja libe grillplaat võimaldab nii frittida kui ka grillida ja muud



Lauagrill HD4419/20

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kõrgtemperatuuriline grillplaat

Philipsi kõrgtemperatuuriline elektriline

grillplaat säilitab toidu kõik mahlad ja kogu

maitse. See toimub sellepärast, et kui toit

puutub vastu grilli pinda, hakkab ta särisema

ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku,

mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes

tervikus, nagu see ka olema peab.

Sooneline ja libe grillplaat

Mitmekesine grillplaat annab toidutegemisel

valikuvõimaluse: kas kasutada soonelist või

siledat grillpinda. Selliselt saate nautida toitu

nii nagu ta teile rohkem meeldib. Sile piirkond

sobib väikeste toidutükkide frittimiseks ja

grillimiseks. Sooneline piirkond loob

vastupandamatu leekgrillimise efekti.

Reguleeritav termostaat

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud

tulemused.

Püstiasendis hoiustamine

Lihtne püstasendis hoiustada, korralik

juhtmehoidik ja rasvakandik.

Spaatel

Spaatel toidu keeramiseks, segamiseks ja

eemaldamiseks.

Masinpestavad osad

Masinpestavad osad kergendavad puhastamist.

Rasva äravool

Liigne rasv voolab eemaldatavasse

rasvanõusse.

Üldine spetsifikatsioon

Integreeritud sisse/välja lüliti

Temperatuuri märgutuli

Jahedad käepidemed

Libisemiskindel jalg

Juhtmehoidik

Rasvanõu hoidik

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 0,8 m

Võimsus: 2000-2300 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Disain ja viimistlus

Värvus(-ed): Metall/must

Materjalid: Terasest korpus / ALU-st grillplaat

/ plastist osad

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (L x K x S): 515,9 x 73 x

312 mm

Seadme kaal: 4,0 kg

Grillplaadi mõõtmed: 300 x 370 mm
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