
 

 

Philips
Gezondheidsgrill

2100 W

HD4440
Uw eten was nog nooit zo smakelijk

Constante hoge temperatuur om de smaak te behouden
Grill zoals u dat wilt met deze gezondheidsgrill met 4 verschillende grillstanden. Overtollig 
vet wordt afgevoerd naar de meegeleverde opvangbakken voor vet, waardoor uw 
voedsel alle smaak behoudt, maar minder vet is.

Lekker en gezond voedsel
• Gezonde schuine grillplaten voeren het vet af naar de vetopvangbak
• Bewegend scharnier

Krachtig en veelzijdig
• Hoog vermogen om snel lekker eten te bereiden
• Grill zoals u dat wilt dankzij de 4 verschillende grillstanden
• Groot grilloppervlak voor gezinsporties

Snel en eenvoudig schoon te maken
• Niet-klevende grillplaat
• Verwijderbare, vaatwasmachinebestendige grillplaten

Eenvoudig en veilig te gebruiken
• Eenvoudig rechtop op te bergen



 Vetafvoer

In de schuine stand loopt het vet van de platen in de 
meegeleverde opvangbak, wat erg gezond en handig 
is voor vlees en voedsel dat veel olie bevat.

4 verschillende grillstanden

Met de gezondheidsgrill kunt u grillen wat u maar 
wilt, hoe u maar wilt: 1. De gesloten stand is ideaal 
voor het grillen van vlees, vis, groente of broodjes 2. 
De roosterstand is zeer geschikt voor het smelten 
van kaas op brood of groente (bijvoorbeeld tomaat 
of courgette) 3. In de halfopen stand kunt u minder 
heet grillen, of kunt u grote stukken voedsel grillen 
(zoals kippenpootjes of garnalen) 4. In de geopende 
stand is het apparaat ideaal als tafelbarbecue of voor 
het opwarmen van voedsel.
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Algemene specificaties
• Instelbare thermostaat
• Koelblijvende handgrepen
• Temperatuurlampje
• Antislipvoetjes
• Opbergvak voor snoer
• Opvangbakken voor vet

Technische specificaties
• Power: 2100 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

• Snoerlengte: 1,4 m
• Afmetingen grillplaat (B x D): 330 x 240 mm

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Antraciet met houtskoolgrijze accenten
• Materialen: Staal met PA

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product (B x H x D): 390 x 105 

x 315 mm
• Gewicht: 3,7 kg
•
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