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Duoplaat: geribbeld/glad

Smaak-infuser, recept

 

HD6360/20

Grill met ultieme smaakverrijking
Gerookt of met het aroma van kruiden, specerijen of wijn

Bij de Philips-grill met Infuser wordt gegrild eten verrijkt met de natuurlijke smaak van kruiden, specerijen of wijn.

Als u het glazen deksel en de Infuser met water vult, wordt stoom gegenereerd die het vlees malser maakt.

De smaak van barbecue in uw keuken

Geniet van de rokerige barbecuesmaak

Geniet van het aroma met natuurlijke smaken

Hoog vermogen voor snel opwarmen

Extra smakelijk gegrild eten

Geniet van malser gegrild voedsel

Grill met antiaanbaklaag voor grillen zonder olie

Voor het bereiden van een groot aantal verschillende gerechten

Geribbelde en gladde zijde voor roerbakken, grillen en meer

Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel

Met receptenboekje vol inspirerende recepten

Binnenshuis grillen nu eenvoudiger dan ooit

Schelpvormige grill voert overtollig vet af

Afneembare, vaatwasserbestendige plaat voor eenvoudig reinigen
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Kenmerken

Grillplaat met antiaanbaklaag

Dankzij de niet-klevende grillplaat kunt u

gerechten bereiden zonder olie toe te voegen.

U proeft dus alleen de smaak van het voedsel

Schelpvormige behuizing

Door de schelpvormige grill loopt het

overtollige vet in de vetopvangbak waardoor de

geur en rook minder wordt

Vaatwasmachinebestendige grillplaat

De afneembare, vaatwasmachinebestendige

plaat kunt u eenvoudig schoonmaken

Instelbare thermostaat

Groot temperatuurbereik (70 tot 230 °C) voor de

ideale temperatuur, dus perfecte resultaten

voor alle soorten voedsel

Aroma Infuser

Aroma Infuser om de smaak van voedsel met

natuurlijke smaken van kruiden of wijn te

verrijken

Heet stoomgrillen

Grillen met hete stoom om te genieten van

malser gegrild voedsel

Constante temperatuur

Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor

behoud van een constante temperatuur

Met receptenboekje

Met receptenboekje met meer dan 30

heerlijke, inspirerende recepten en tips van

experts.

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.

Smoke Infuser

Smoke Infuser om thuis te genieten van de

rokerige barbecuesmaak
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Specificaties

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Opvangbakken voor vet

Geïntegreerde aan/uitschakelaar

Aan/uitlampje

Gewicht en afmetingen

Gewicht: 4,9 kg

Afmetingen van het product (B x H x D): 435 x

138 x 290 mm

Technische specificaties

Vermogen: 2000 W

Voltage: 220 - 240 volt

Snoerlengte: 0,8 m

Ontwerp en afwerking

Materialen: Plastic, metaal en glas

Kleur(en): Zwart
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