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Ribiline plaat

3 grilli asendit, kõrge temp.

 

HD4467/90

Avastage täiuslikumad maitsed
Kõrgtemperatuuriliste plaatide tõttu säilitab maitsed

See kõrgtemperatuuriliste plaatidega Philipsi tervisegrill säilitab kõik mahlased

maitsed. Plaadid kuumenevad kiiresti ja hoiavad kuumuse püsivana. Selle tulemusi

võite usaldada. Seda võite kasutada erinevate toiduvalmistamisstiilide jaoks nii

kallutatud kui ka horisontaalasendis.

Avastage erinevad täiuslikumad maitsed

Kõrgtemperatuuriline grillplaat säilitab kogu maitse

Kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks on suure võimsusega

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Kolm-ühes-grill

Mitu grillimisasendit: laud, ahi, kontaktgrill

Lauagrilli asend

Ahjuna kasutamise asend

Kontaktgrilli asend

Lihtne kasutada

Külgevõtmatu grillimispind

Lihtne püstasendis hoiustada

Masinpestavad osad
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Esiletõstetud tooted

Mitu erinevat grillimisasendit

Grilli saate kasutada kinnise kaanega, täiesti

avatud või gratäängrilliasendis, mis võimaldab

valmistada mitmeid erinevaid roogasid. 1.

Kinnise kaanega asend säilitab kogu maitse ja

on ideaalne liha, kala, köögiviljade või

võileibade grillimiseks. 2. Täiesti avatud asend

sarnaneb mini-barbeque'le ning sobib

suurepäraselt lauagrilliks, pidudel

toidutegemiseks või toidu soojendamiseks. 3.

Gratäängrilliasend sobib röstleivale või

köögiviljadele nagu tomatitele või

kabatšokkidele juustu sulatamiseks.

Kahetasandiline grillimispind

Lauagrilli asendis saate grillida

kahetasandilisel grillimispinnal.

Tervislik suupiste

Kontaktgrilli asend võimaldab kiiresti tervislikke

suupisteid valmistada.

Ahjuna kasutamise asend

Ahjuna kasutamise asend kala, köögiviljade ja

pitsa valmistamiseks.

Reguleeritav termostaat

Suur temperatuurivahemik (70–230°C)

võimaldab valida igale koostisosale ideaalse

temperatuuri ja kindlustada perfektne tulemus

kõigi toitude puhul.

Masinpestavad osad

Masinpestavad osad kergendavad puhastamist.

Suurem võimsus

Seadme suur võimsus tagab grillplaadi kiire

kuumenemise kasutamistemperatuurini,

hoides sellisel viisil kokku hinnalist aega. See

tähendab ka, et grilli pind hoiab toidu

sissepanemisel kuumuse, sest suur võimsuse

tõttu tagatakse õige temperatuuri kiire

taastumine.

Kõrgtemperatuuriline grillplaat

Philipsi kõrgtemperatuuriline elektriline

grillplaat säilitab toidu kõik mahlad ja kogu

maitse. See toimub sellepärast, et kui toit

puutub vastu grilli pinda, hakkab ta särisema

ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku,

mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes

tervikus, nagu see ka olema peab.

Külgevõtmatu grillimispind

Külgevõtmatu pind hoiab ära toiduosakeste

kinnikleepumise.

Püstiasendis hoiustamine

Lihtne püstasendis hoiustada, korralik

juhtmehoidik ja rasvakandik.
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Spetsifikatsioon

Üldine spetsifikatsioon

Temperatuuri märgutuli

Jahedad käepidemed

Libisemiskindel jalg

Juhtmehoidik

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 0,8 m

Võimsus: 2000 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Disain

Värvus: Must

Viimistlus

Põhikorpuse materjal: Teraskorpus
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