
Сандвич-тостер

Daily Collection

  820 W

Плоча за изрязани и запечатани

сандвичи

 
HD2392/00

Вкусни сандвичи по лесния начин
Със система за лесно заключване и вертикална конструкция

Идеално изпечени сандвичи по всяко време с този мощен сандвич-тостер с висока температура и плочи за изрязани и

запечатани сандвичи, които запечатват съставките вътре. Най-лесен за използване със система за лесно заключване и лесен за

прибиране с възможност за компактно вертикално съхранение.

Идеално изпечен сандвич

Плочите за изрязани и запечатани сандвичи запечатват продуктите/кашкавала във вътрешността на сандвича

Висока температура за идеално изпечен сандвич

Голяма мощност за бързо загряване

По най-лесния начин

Система за лесно заключване с натискане надолу

Индикатор за загряване и готовност за печене

Вертикална компактна конструкция

Приспособление за навиване на кабела

Специалното незалепващо покритие прави почистването по-лесно

С максимална безопасност

Хладна на допир дръжка

Ключ вкл./изкл. за допълнителна безопасност

Гумените крачета гарантират, че ще остане на едно място



Сандвич-тостер HD2392/00

Акценти Спецификации

Плоча за изрязани и запечатани сандвичи

Плочи за изрязани и запечатани сандвичи, за да сте

сигурни, че продуктите и кашкавала са запечатани във

вътрешността на сандвичите

Висока температура

Високата температура изпича равномерно за вкусни

хрупкави сандвичи.

Лесна система за заключване

Просто натиснете надолу, за да затворите и

заключите надеждно сандвич-тостера.

Светлинен индикатор за загряване и готовност

Ясно показва загряване и готовност за печене.

Специално незалепващо покритие

Специалното незалепващо покритие прави

почистването по-лесно

Вертикално разполагане

Пестящо място компактно съхранение.

Прибиране на кабела

Приспособление за навиване на кабела за по-

подредено съхранение.

Хладна на допир дръжка

Дръжката остава хладна за безопасно използване при

печене.

Ключ за вкл/изкл

За максимална безопасност.

Гумени крачета

Гарантират, че продуктът ще остане на едно място.

820 W

Висока мощност за бързо загряване на сандвич-

тостера.

 

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло/бежово

Размери (Д x Ш x В): 231 x 218 x 90 мм

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Хладна дръжка

Плочи с незалепващо покритие

Ключ On/Off (за Европа)

Технически данни

Захранване: 820 W

Напрежение: 220 – 240 V

Дължина на кабела: 0,8 м

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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