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Descubra os mais completos sabores
Várias temperaturas e timer digital

O tempo de cozimento e a temperatura são fundamentais para resultados

saborosos. O grill da Philips Walita pode ser utilizado em uma grande variedade

de temperaturas (70 °C a 230 °C) contendo também um timer digital (até 60

minutos) para ajudá-lo a obter esses resultados.

Descubra os mais completos sabores

Várias temperaturas

Grelha suavemente

Timer digital

Livreto de receitas

Alta potência para aquecer o alimento rapidamente e manter o calor constante

Grill 3 em 1

Várias posições para grelhar: mesa, forno e por contato

Posição "grill de mesa"

Posição Forno

Posição "grelhar por contato"

Simples de usar

Revestimento antiaderente

Chapa própria para lava-louças

Bandeja coletora de gordura
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Destaques Especificações

Várias temperaturas

Várias temperaturas: até 250 °C para selar

carnes.

Timer digital

O timer digital indica quando o alimento está

pronto.

Chapa própria para lava-louças

Chapas próprias para lava-louças para uma

fácil limpeza.

Bandeja coletora de gordura

Bandeja para coletar o excesso de gordura.

Várias posições para grelhar

O grill elétrico Philips pode ser usado com a

tampa fechada, totalmente aberta ou na

posição de gratinar, permitindo que você

prepare uma grande variedade de pratos. 1. A

posição fechada preserva todo o sabor e é

ideal para grelhar carne, peixe, legumes ou

sanduíches. 2. A posição totalmente aberta é

como uma minichurrasqueira, perfeita para

grelhar na mesa, cozinhar ou esquentar sua

comida. 3. A posição de gratinar é ideal para

derreter queijo na torrada, em verduras ou em

legumes, como tomate e abobrinha.

Livreto de receitas

Livreto de receitas com temperatura e tempo

de preparo adequado.

Especificações gerais

Botão liga/desliga integrado

Lâmpada de temperatura

Alças antitérmicas

Pés antideslizantes

Armazenamento do cabo

Armazenamento da bandeja coletora de

gordura

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 1 m

Alimentação: 1400 W

Voltagem: 110-127 V

Freqüência: 50/60 Hz

Dimensões da chapa do grill (L x P): 319 x

223 mm

Design e acabamento

Cor(es): Prateado/preto

Materiais: Estrutura em aço / chapas em

alumínio / peças plásticas

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 405 x 280

x 315 mm

Peso do aparelho: 3,9 kg
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