
 

Gril pre zdravé
stravovanie

 
2000 W

Rebrovaná platňa

3 polohy grilu, receptár

319 x 223 mm, digitálny
časovač

 

HD4469/90

Objavte čaro bohatšej chuti
Gril s nastaviteľnou teplotou a digitálnym časovačom

Čas grilovania a správna teplota sú kľúčové na dosiahnutie najchutnejších

výsledkov. Elektrický gril Philips HD4469/90 ponúka široký rozsah nastaviteľnej

teploty (70 °C až 230 °C) a digitálny časovač (až 60 minút), pomocou ktorých

takéto výsledky určite dosiahnete.

Objavte rozmanitosť bohatších chutí

Široký rozsah teploty

Jemné grilovanie

Digitálny časovač

Brožúra s receptami

Vysoký výkon umožňujúci rýchle zahriatie a udržanie konštantnej teploty

Gril typu 3 v 1

Viac grilovacích pozícií: poloha na stole, poloha rúry a kontaktného grilu

Poloha stolového grilu

Poloha rúry

Poloha kontaktného grilu

Jednoduché používanie

Nepriľnavý grilovací povrch

Platňa umývateľná v umývačke riadu

Podnos na tuk



Gril pre zdravé stravovanie HD4469/90

Hlavné prvky Technické údaje

Široký rozsah teploty

Široký rozsah teploty: až do 250 °C na

uchovanie šťavy v mäse.

Digitálny časovač

Digitálny časovač vás upozorní, keď je jedlo

hotové.

Platňa umývateľná v umývačke riadu

Platňa umývateľná v umývačke riadu pre

jednoduché čistenie.

Podnos na tuk

Podnos na zachytenie prebytočného tuku.

Viac grilovacích pozícií

Tento elektrický gril Philips môžete používať s

vekom v uzatvorenej polohe, otvorenej polohe

alebo v polohe na gratinovanie a pripraviť tak

širokú škálu jedál. 1. Jedlo pripravené na grile s

uzatvoreným vekom si zachová všetky

rozmanité chute. Tento spôsob je ideálny na

grilovanie mäsa, rýb, zeleniny alebo sendvičov.

2. Príprava jedla na otvorenom grile pripomína

barbeque. Je ideálna na grilovanie priamo na

stole, na večierkoch alebo na

zohrievanie jedla. 3. Poloha na gratinovanie je

vhodná na roztopenie syra na hriankach alebo

zelenine, napríklad paradajkách alebo cukete.

Brožúra s receptami

Brožúra s receptami uvádza presnú teplotu a

čas na grilovanie.

Všeobecné špecifikácie

Integrovaný vypínač: áno

Kontrolné svetlo teploty: áno

Rukoväte chladné na dotyk: áno

Protisklzové nožičky: áno

Odkladanie kábla: áno

Úložný priestor pre podnos pre tuk: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1 m

Príkon: 2000 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Rozmery grilovacej platne (Š x H): 319 x

223 mm

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Oceľová/čierna

Materiály: Oceľové telo/hliníkové

platne/komponenty z umelej hmoty

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H): 405 x 280 x

315 mm

Hmotnosť zariadenia: 3,9 kg
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