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τε όλη τη γεύση χάρη στην πλάκα υψηλής θερµοκρασίας

 ψήσιµο µε όποιον τρόπο θέλετε, µε αυτήν την υγιεινή ψησταριά µε 4 διαφορετικές 

ριττό λίπος στραγγίζεται στους δίσκους συγκέντρωσης λίπους που περιλαµβάνονται: 

ς διατηρεί όλo το άρωµα και τη γεύση του, περιέχει όµως λιγότερο λίπος!

µο και υγιεινό φαγητό
πικλινείς πλάκες ψησίµατος στραγγίζουν το λίπος στους δίσκους που περιλαµβάνονται
αβλητή άρθρωση για ψήσιµο φαγητού οποιουδήποτε πάχους

ό & ευέλικτο
λή ισχύς για γρήγορο και νόστιµο φαγητό
φορετικές θέσεις ψησίµατος για να ψήνετε µε όποιον τρόπο θέλετε

άλη επιφάνεια ψησίµατος για οικογενειακές µερίδες

ίζεται γρήγορα και εύκολα
τικολλητική επιφάνεια εµποδίζει τα υλικά να κολλήσουν µεταξύ τους
ιρούµενες πλάκες ψησίµατος που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

ία και ασφάλεια στη χρήση
λη αποθήκευση σε κάθετη θέση. Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και δίσκου
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4 διαφορετικές θέσεις ψησίµατος

Πλάκες ψησίµατος που πλένονται στο 
πλυντήριο πιάτων



 

Γενικές προδιαγραφές
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης
• Αντιθερµικές λαβές
• Λυχνία θερµοκρασίας
• Αντιολισθητικά πέλµατα
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου
• Χώρος αποθήκευσης δίσκων συγκέντρωσης 

λίπους

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 2100 W
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 1,4 m
• ∆ιαστάσεις πλάκας ψησίµατος (ΠxΒ): 330 x 

240 mm

Σχεδιασµός και φινίρισµα
• Χρώµα: Ανθρακί µε τόνους γκρι
• Υλικά: Ατσάλι µε PA

Βάρος και διαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 390 x 105 x 

315 mm
• Βάρος συσκευής: 3,7 kg
•

Health Grill
2100W  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-02-09

Έκδοση: 2.4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
HD44

Κύρια ση

Συλλογή λ
Το περιττό 
πλακών ψη
που περιλα
άρωµα και 

4 διαφορε
Με το Hea
θελήσετε, µ
ιδανικό για 
σάντουιτς 2
κατάλληλη γ
(π.χ. ντοµάτ
µπορείτε να
µεγάλα κοµ
γαρίδες) 4. 
µπάρµπεκιο
40

µεία προ

ίπους
λίπος στραγ
σίµατος στο
µβάνονται. Τ
τη γεύση το

τικές θέσ
lth Grill µπο
ε όποιον τρ
να ψήσετε 
. Η θέση γκ
ια να λιώσε
ες ή κολοκ
 ψήσετε µε
µάτια φαγη
Η ανοιχτή θ
υ ή ζέσταµ
γίζεται µέσω των επικλινών 
υς δίσκους συγκέντρωσης λίπους 
ο φαγητό σας διατηρεί όλο το 

υ αλλά περιέχει λιγότερο λίπος!

εις ψησίµατος
ρείτε να ψήσετε οτιδήποτε 
όπο θέλετε:1. Κλειστό είναι 
κρέας, ψάρια, λαχανικά ή 
ρατιναρίσµατος είναι ιδιαίτερα 
τε τυρί επάνω σε ψωµί ή λαχανικά 
υθάκια) 3. Σε ηµι-ανοιχτή θέση, 
 λιγότερη θερµότητα ή να ψήσετε 
τού (όπως µπούτια κοτόπουλου ή 
έση είναι ιδανική για επιτραπέζιο 

α του φαγητού σας.
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