
 

Grill de mesa

 
1270 W

Chapa grill (XL)

Chapa de alta temperatura

300 x 300 mm

 

RI4417/21

Descubra os mais completos sabores
Temperatura alta e constante para preservar o sabor

Esse potente e compacto grill de mesa Philips HD4417/20 possui chapa de alta temperatura que sela os

alimentos e preserva o sabor. Possui aquecimento rápido e uma placa mais espessa que mantém o calor

constante sob qualquer condição, enquanto o termostato garante pratos sempre perfeitos.

Descubra os mais variados e completos sabores

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

O termostato ajustável garante resultados perfeitos para todos os alimentos

A chapa extragrossa permanece quente, mesmo com alimentos congelados

A chapa de alta temperatura preserva todo o sabor dos alimentos

Pouco esforço

Revestimento antiaderente

Fácil de guardar na posição vertical

As peças podem ser lavadas na lava-louças

Compacto para guardar facilmente

Recursos inteligentes

Drenagem da gordura



Grill de mesa RI4417/21

Destaques Especificações

As peças podem ser lavadas na lava-louças

As peças próprias para lava-louças tornam a

limpeza fácil.

Armazenamento vertical

Fácil de guardar na posição vertical; fácil

armazenamento para o fio e a bandeja.

Termostato ajustável

O termostato ajustável garante resultados

perfeitos.

Drenagem da gordura

O excesso de gordura escorre para a bandeja

removível.

Chapa extragrossa

A chapa extragrossa retém mais calor do que

uma chapa padrão, permanecendo quente

mesmo quando você prepara alimentos

congelados. A temperatura constante, além de

cozinhar o alimento mais rapidamente e por

igual, mantém o calor da chapa nos primeiros

momentos após a colocação no grill, cruciais

para a preservação integral do sabor e dos

sucos dos alimentos.

Chapa de alta temperatura

A chapa de alta temperatura preserva todo o

suco e o sabor dos alimentos. Isso acontece

porque, no momento em que o alimento entra

em contato com a superfície do grill, ele

começa a fritar e dourar, formando uma

camada saborosa que preserva toda a

qualidade e o sabor no interior do alimento.

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Pés antideslizantes

Alças antitérmicas

Lâmpada de temperatura

Armazenamento da bandeja coletora de

gordura

Botão liga/desliga integrado

Peso e dimensões

Peso do aparelho: 3,7 kg

Dimensões do produto (L x A x P): 445,9 x 73

x 312 mm

Dimensões da chapa do grill (L x P): 300 x

300 mm

Especificações técnicas

Alimentação: 1270 W

Voltagem: 127V, disponível também na versão

220V. V

Freqüência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 1 m

Design e acabamento

Materiais: Estrutura em aço / chapa para

grelhados em alumínio / peças de plástico

Cor(es): Metálico/preto
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