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Gladde en geribbelde grillplaat

2300 W

Timer

 

HD4466/90

Uw eten was nog nooit zo smakelijk
Altijd heerlijk grillen met digitale temperatuurregeling

Met deze roestvrijstalen HD4466/90-tafelgrill van Philips blijven alle smaken

behouden. Bovendien is de temperatuur digitaal regelbaar. De grill is razendsnel

warm en dankzij de extra dikke geribbelde plaat met speciale coating blijft hij

heet, zelfs bij bevroren voedsel.

Geniet van meer verschillende smaken

Digitale temperatuurregeling voor een perfect grillresultaat

Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor behoud van een constante temperatuur

De extra dikke grillplaat blijft heet, zelfs met bevroren voedsel.

Door de hete grillplaat blijven smaken behouden

Receptenboekje

Slimme functies

De spatplaat houdt het kookoppervlak schoon

Geribbelde en gladde zijde voor roerbakken, grillen en meer

Vetafvoer

Geen gedoe

Digitale timer met 'klaar voor gebruik'-signaal en automatische uitschakeling

Niet-klevende grillplaat

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Eenvoudig rechtop op te bergen



Tafelgrill HD4466/90

Kenmerken

Digitale temperatuurregeling

Het geheim van lekker grillen zit in de juiste

temperatuur. Deze grill heeft een digitale

temperatuurregeling voor perfect bereide

sappige maaltijden. Stel gewoon de benodigde

temperatuur in en de digitale

temperatuurregeling doet de rest door heel

nauwkeurig een constante

bereidingstemperatuur aan te houden.

Digitale timer

Lekker koken heeft alles met timing te maken,

iets waar u zich geen zorgen meer over hoeft te

maken met deze precieze digitale timer.

Selecteer een bereidingstijd en de timer laat u

weten wanneer het eten klaar is. De grill wordt

automatisch uitgeschakeld als deze 30

minuten niet is gebruikt, waardoor u niet meer

het risico loopt dat u de grill per ongeluk aan

laat staan.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor

eenvoudig schoonmaken.

Extra dikke grillplaat

De extra dikke grillplaat houdt meer warmte

vast dan een standaardgrill. De plaat blijft

warm, zelfs wanneer u er bevroren voedsel op

legt. Door deze constante temperatuur wordt

het voedsel sneller en gelijkmatiger bereid. De

plaat blijft ook heet in de eerste belangrijke

momenten wanneer u het voedsel op de grill

legt, waardoor alle smaak en al het sap

behouden blijft.

Vetafvoer

Overtollig vet wordt afgevoerd in een

verwijderbare bak.

Hoog vermogen

Door het hoge vermogen van het apparaat

warmt de grillplaat snel op en bereikt deze

snel de gebruikstemperatuur, waardoor u

kostbare tijd bespaart. Het vermogen zorgt er

ook voor dat de grillplaat de warmte vasthoudt

wanneer u het voedsel op de plaat legt. Door

het hoge vermogen herstelt het apparaat snel

naar de juiste temperatuur.

Hete grillplaat

Door de hete elektrische grillplaat van Philips

blijft het sap en de smaak van het voedsel

behouden. Zodra het voedsel in contact komt

met het oppervlak van de grill, wordt het

geroosterd en bruin waardoor een heerlijke

krokante laag ontstaat die al het goede en de

smaak vasthoudt in het voedsel, daar waar het

hoort.

Niet-klevende grillplaat

De niet-klevende grillplaat voorkomt dat

voedseldelen vastplakken.

Receptenboekje

Receptenboekje vol met professionele tips en

heerlijke traktaties.

Geribbelde en gladde grillplaat

Met de veelzijdige grillplaat kunt u uw voedsel

bereiden op zowel een geribbeld als glad

grilloppervlak. Zo kunt u genieten van uw

voedsel zoals u dat wilt. De gladde zijde is

geschikt voor roerbakken en het grillen van

kleine stukken voedsel. Met de geribbelde

zijde krijgt u die onweerstaanbare grillsmaak.

Spatel

Spatel voor het draaien, roeren en verwijderen

van voedsel.
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Specificaties

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Koelblijvende handgrepen

Opvangbakken voor vet

Geïntegreerde aan/uitschakelaar

Technische specificaties

Vermogen: 2000-2300 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 1,5 m

Afmetingen grillplaat (B x D): 300 x 370 mm

Ontwerp en afwerking

Materialen: Roestvrijstalen

behuizing/aluminium grillplaat/kunststof delen

Kleur(en): Roestvrij staal/zwart
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