
Grelhador de mesa

 
2300 W

Placa nervurada/lisa

Placa para grelhar de alta
temperatura

300 x 370 mm

 

HD4419/20

Descubra novos sabores
Temperatura alta e constante para preservar os sabores

Este potente grelhador de mesa da Philips possui uma placa de alta temperatura para preservar os aromas e

sucos. Aquece rapidamente e possui uma placa de espessura extra que mantém sempre a temperatura,

enquanto a superfície nervurada e macia cozinha muitas delícias.

Descubra uma variedade de sabores mais ricos

A placa para grelhar de alta temperatura preserva todo o sabor

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

Alta potência para um aquecimento rápido e uma temperatura constante

Com pouco esforço

Espátula

Superfície para grelhar antiaderente

Fácil de arrumar na vertical

Peças laváveis à máquina

Funções inteligentes

Escoamento de gordura

A superfície nervurada permite saltear, grelhar e muito mais



Grelhador de mesa HD4419/20

Destaques Especificações

Placa para grelhar de alta temperatura

A alta temperatura da placa para grelhar

eléctrica da Philips retém todos os aromas e

sabores dos alimentos. Isto porque, no

momento em que os alimentos entram em

contacto com a superfície da placa, começam

a dourar, formando uma camada estaladiça

que preserva todos os benefícios e sabor

naturais.

Grelha nervurada

A grelha versátil oferece-lhe a opção de

cozinhar numa superfície nervurada ou lisa,

para que possa desfrutar dos seus alimentos à

sua maneira. A área lisa é adequada para

saltear e grelhar alimentos pequenos. A

superfície nervurada cria o irresistível efeito de

grelhado no carvão.

Termóstato regulável

Termóstato ajustável, que permite resultados

perfeitos.

Arrumação na vertical

Fácil de arrumar na vertical, arrumação prática

do fio e do tabuleiro.

Espátula

Espátula para virar, mexer e retirar alimentos.

Peças laváveis à máquina

Peças laváveis na máquina para facilitar a

limpeza.

Escoamento de gordura

O excesso de gordura é escoado para o

tabuleiro amovível.

Especificações gerais

Interruptor ligar/desligar integrado

Luz da temperatura

Pegas antiaquecimento

Suporte antideslize

Compartimento do fio

Arrumação do tabuleiro de gordura

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m

Alimentação: 2000-2300 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Design e acabamento

Cor(es): Metal/preto

Materiais: Compartimento em metal / grelha

em ALU / peças em plástico

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 515,9 x 73

x 312 mm

Peso aparelho: 4,0 kg

Dimensões da placa para grelhar: 300 x

370 mm
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