
Grill de mesa

Daily Collection

 
1500 W

Chapa dupla: chapa lisa/grill

420 X 240 mm

 
RI6320

Vire a chapa para grelhar da maneira que

preferir

Grelha dupla: placas lisas e estriadas

Grill de mesa Philips com placa dupla, você cozinha do jeito que preferir. A

superfície plana é ideal para cozinhar vegetais, peixes e camarões; a outra

superfície é ideal para carnes e deixa os bifes, hambúrgueres ou linguiças com

irresistíveis tiras grelhadas.

Oferece comida grelhada mais saborosa

Chapa dupla: prepare na superfície lisa ou no grill

Chapa antiaderente para grelhar sem adição de óleo

O termostato ajustável garante resultados perfeitos para todos os alimentos

Conforto para grelhar alimentos em ambientes fechados

Bandeja coletora de gordura integrada para coletar o excesso de gordura

Grill inclinado para drenar o excesso de gordura

Chapa removível própria para lava-louças para uma fácil limpeza



Grill de mesa RI6320/20

Destaques Especificações

Chapa dupla

A chapa dupla é reversível, portanto você pode

preparar os alimentos tanto na superfície lisa

quanto no grill, para que possa apreciar a sua

comida como preferir. A chapa lisa é ideal para

preparar alimentos em pequenos pedaços. Já o

grill dá ao alimento o irresistível aspecto de

grelhado.

Bandeja coletora de gordura

A gordura em excesso escorre para a bandeja

coletora própria para lava-louças

Chapa com revestimento antiaderente

Graças à superfície antiaderente, você não

precisa adicionar óleo, podendo provar apenas

o sabor dos alimentos.

Chapas inclinadas

O grill inclinado faz com que a gordura em

excesso escorra para a bandeja coletora,

reduzindo o odor e a fumaça

Termostato ajustável

Diferentes temperaturas (70 °C a 230 °C) para

você escolher a ideal para cada alimento e,

com isso, obter os melhores resultados

Chapa própria para lava-louças

Chapa removível fácil de limpar e própria para

lava-louças

Especificações gerais

Pés antideslizantes

Luz piloto de temperatura

Peso e dimensões

Peso do aparelho: 3 kg

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

X 240 mm

Dimensões da chapa do grill (L x P): 420 X

240 mm

Especificações técnicas

Lig/Desl: 1.500 W

Design e acabamento

Materiais: Plástico

Cor(es): Preto

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑03‑07

Versão: 4.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

