
 

 

Philips
Gezondheidsgrill

2000 W
Geribbelde grillplaat
3 grillstanden, hoge temperatuur

HD4467/90
Uw eten was nog nooit zo smakelijk

Smaken blijven behouden dankzij de hete grillplaat
De grillplaten van deze Philips-gezondheidsgrill bereiken zeer hoge temperaturen, zodat de smaak van 

het voedsel volledig behouden blijft. De platen warmen snel op en houden een constante temperatuur 

voor optimaal resultaat. Afhankelijk van uw kookstijl kunnen de platen zowel horizontaal als schuin 

worden gebruikt.

Geniet van meer verschillende smaken
• Door de hete grillplaat blijven smaken behouden
• Instelbare thermostaat, dus perfecte resultaten voor alle soorten voedsel
• Hoog vermogen voor snel opwarmen en voor behoud van een constante temperatuur

3-in-1 grill
• Meerdere grillstanden: tafelgrill, ovengrill, contactgrill
• Tafelgrillstand
• Ovenstand
• Contactgrillstand

Eenvoudig in gebruik
• Niet-klevende grillplaat
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Eenvoudig rechtop op te bergen



 Hete grillplaten

Door de hoge temperatuur van de grillplaten 
blijft het sap en de smaak van het voedsel 
behouden. Zodra het voedsel in contact komt 
met de oppervlakken van de grill, wordt het 
geroosterd en bruin waardoor een heerlijk 
korstje ontstaat dat al het goede en de smaak 
vasthoudt in het voedsel, daar waar het hoort.

Instelbare thermostaat

Groot temperatuurbereik (70 tot 230 °C) 
voor de ideale temperatuur, dus perfecte 
resultaten voor alle soorten voedsel

Rechtop opbergen

Eenvoudig rechtop op te bergen; snoer en bak 
eveneens netjes op te bergen.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor 
eenvoudig schoonmaken.

Meerdere grillstanden

U kunt de grill gebruiken met het deksel 
gesloten, open of in de roosterstand, 

waardoor u veel verschillende gerechten kunt 
bereiden. 1. In de gesloten stand blijven alle 
smaken behouden en deze stand is ideaal voor 
het grillen van vlees, vis, groenten of tosti's. 2. 
In de open stand wordt de grill een mini-
barbecue. Perfect voor grillen aan tafel, 
funcooking en het opwarmen van voedsel. 3. 
De roosterstand is geschikt voor het smelten 
van kaas op brood of groenten, zoals tomaten 
en courgette.

Hoog vermogen
Door het hoge vermogen van het apparaat 
warmt de grillplaat snel op en bereikt deze snel 
de gebruikstemperatuur, waardoor u kostbare 
tijd bespaart. Het vermogen zorgt er ook voor 
dat de grillplaat de warmte vasthoudt wanneer 
u het voedsel op de plaat legt. Door het hoge 
vermogen herstelt het apparaat snel naar de 
juiste temperatuur.

Dubbel grilloppervlak
Tafelgrillstand voor grillen op het dubbele 
grilloppervlak.

Gezond snacken
Contactgrillstand voor het snel bereiden van 
gezonde snacks.

Niet-klevende grillplaat
De niet-klevende grillplaat voorkomt dat 
voedseldelen vastplakken.

Ovenstand
Ovenstand voor vis, groenten en pizza.
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Algemene specificaties
• Geïntegreerde aan/uitschakelaar
• Temperatuurlampje
• Koelblijvende handgrepen
• Antislipvoetjes
• Opbergvak voor snoer

Technische specificaties
• Snoerlengte: 1 m
• Vermogen: 2000 W
• Voltage: 220 - 240 V
• Frequentie: 50/60 Hz

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Staal/zwart
• Materialen: Stalen behuizing/aluminium platen/

kunststof delen

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product (B x H x D): 405 x 280 

x 315 mm
• Gewicht: 3,9 kg
• Afmetingen grillplaat (B x D): 319 x 223 mm
•
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