
Grelhador de mesa

 
Placa lisa e nervurada

1850 W

 

HD4427

Agora pode desfrutar de grelhados sem fumo
O tabuleiro de água evita que os alimentos se queimem

Desfrute da preparação de uma vasta gama de alimentos neste grelhador de mesa com grelha e superfície

plana. A potência elevada garante alimentos saborosos num instante. O tabuleiro de água evita que as

partículas de alimentos se queimem, para que possa grelhar sem fumo.

Grelhados sem fumo

O excesso de gordura é removido através de ranhuras na placa para grelhar

O tabuleiro de água evita que partículas de alimentos e gordura se queimem

Alimentos saborosos num instante

Resistência integrada para alimentos uniformemente grelhados

Potência elevada para obter rapidamente alimentos saborosos

Cozinhe da forma que gosta com a grelha e com a superfície plana

Controlo de temperatura variável para diferentes receitas

Utilização fácil e segura

Grande superfície para grelhar, ideal para doses familiares

Interruptor ligar/desligar integrado no termóstato para segurança adicional

Limpeza rápida e fácil

Peças laváveis na máquina para facilitar a limpeza

A superfície antiaderente evita que as partículas de alimentos fiquem coladas



Grelhador de mesa HD4427/00

Destaques Especificações

Grelhados sem fumo

O excesso de gordura e as partículas de

alimentos são removidos através de ranhuras

na placa para grelhar. São absorvidos pela

água do tabuleiro destacável, o que evita que

se queimem e provoquem fumo.

Resistência integrada

A resistência está integrada na placa para

grelhar, o que garante uma distribuição de

calor instantânea e uniforme directamente para

os seus alimentos. Para alimentos saborosos e

uniformemente grelhados.

Grelha e superfície plana

Prepare uma grande variedade de alimentos

na grelha ou na superfície plana. A grelha

proporciona alimentos saborosos e com bom

aspecto. A superfície plana é adequada para

grelhar pedaços mais pequenos e/ou para

saltear. Cozinhe da forma que mais gosta!

Grande superfície para grelhar

Grande superfície para grelhar, ideal para

doses familiares

Interruptor ligar/desligar integrado

Interruptor ligar/desligar integrado no

termóstato para segurança adicional

Peças laváveis à máquina

Peças laváveis na máquina para facilitar a

limpeza.

Especificações gerais

Termóstato regulável

Pegas de toque frio

Luz da temperatura

Especificações Técnicas

Alimentação: 1850 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1,0 m

Dimensões da placa para grelhar (L x P): 340

x 300 mm

Design e acabamento

Cor(es): Cinzento carvão com apontamentos

pretos

Materiais: Estrutura: PP; placa grelhar:

alumínio

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 430 x 125

x 355 mm

Peso aparelho: 3 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑10

Versão: 2.5.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

