
Grelhador de mesa

Daily Collection

 
1500 W

Placa dupla: placa
nervurada/lisa

420 x 240 mm

 
HD6320/20

Rode a placa para grelhar ao seu gosto
Grelhador duplo: placas lisas e nervuradas

Grelhador de mesa com placas duplas da Philips. A superfície lisa é ideal para

preparar alimentos mais delicados, como legumes, peixe e camarão; a superfície

nervurada é mais adequada para grelhar carne, como bifes, hambúrgueres ou

salsichas com as irresistíveis marcas do grelhador.

Permite alimentos grelhados mais saborosos

Placa dupla para grelhar numa superfície lisa ou nervurada

Placa anti-aderente para grelhar sem adicionar gordura

O termóstato regulável garante resultados perfeitos em todos os alimentos

Grelhar dentro de casa é agora uma experiência confortável

Tabuleiro integrado para recolha da gordura em excesso

Grelha inclinada para escoar a gordura em excesso

Placa amovível lavável na máquina da loiça para limpeza fácil



Grelhador de mesa HD6320/20

Destaques Especificações

Placa dupla

A placa dupla é reversível, por isso, permite-

lhe cozinhar numa superfície para grelhar

nervurada ou lisa, para que possa desfrutar

dos seus alimentos à sua maneira. A placa lisa

é adequada para grelhar alimentos pequenos.

As superfícies nervuradas criam o irresistível

efeito de grelhado no carvão na sua carne.

Tab. recolha gordura

A gordura em excesso é escoada para o

tabuleiro para recolha da gordura que pode ser

lavado na máquina de lavar loiça

Placa para grelhar anti-aderente

As superfícies anti-aderentes permitem-lhe

cozinhar sem adicionar óleo, para poder sentir

o sabor dos alimentos

Corpo da grelha inclinado

A grelha inclinada escoa a gordura em excesso

para o tabuleiro de recolha da gordura,

reduzindo a libertação de cheiros e fumo

Termóstato regulável

Ampla gama de temperaturas (70 °C a 230 °C)

para seleccionar a temperatura ideal para cada

ingrediente e assegurar resultados perfeitos

para todos os alimentos

Placa p/ grelhar lavável na máq. loiça

Placa lavável na máquina de lavar loiça, esta é

amovível permitindo uma limpeza fácil

Especificações gerais

Suporte antideslize

Luz da temperatura

Peso e dimensões

Peso aparelho: 3 kg

Dimensões do produto (L x A x P): 420 X 100

X 240 mm

Dimensões da placa para grelhar (L x P): 420

X 240 mm

Especificações técnicas

Alimentação: 1500 W

Design e acabamento

Materiais: Plástico

Cor(es): Preto
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