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Vaevata maitsvad võileivad
Lihtsa lukustamissüsteemi ja püstise hoiuasendiga

Täiuslikult röstitud võileivad igal ajal selle kõrgtemperatuurilise ja võimsa võileivagrilliga, millel on lõika-pressi

plaadid võileivamaterjali leiva vahele kokkusurumiseks. Väga lihtne kasutada tänu lihtsale lukustamissüsteemile

ja väga lihtne hoiustada tänu püstisele kompaktsele disainile.

Täiuslikult röstitud võileib

Lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali/juustu leiva vahel kokku

Kõrge temperatuur täiuslikult röstitud võileiva valmistamiseks

Suur võimsus kiireks ülessoojendamiseks

Kõige lihtsamal viisil

Lihtne allavajutatav lukustussüsteem

Soojenemise ja küpsetamiseks valmisoleku signaallamp

Vertikaalne, kompaktne disain

Juhtme kokkukerimise võimalus

Tänu spetsiaalsele külgevõtmatule kattele on puhastamine lihtsam

Maksimaalse turvalisusega

Jahe käepide

Sisse/välja lüliti täiendavaks ohutuseks

Kummist padjandid, et võileivagrill püsiks paigal



Võileivagrill HD2392/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Lõika-pressi plaatididega

Lõika-pressi plaadid tagavad selle, et

võileivamaterjal ja juust surutakse leiva vahel

kokku

Kõrge temperatuur

Kõrge temperatuur röstib võileivad ühtlaselt, et

tulemus oleks maitsev ja krõbe.

Lihtne lukustussüsteem

Lihtsalt vajutage alla, et võileivagrill kindlalt

sulgeda ja lukustada

Soojenemise ja valmisoleku signaallamp

Võileivagrill annab selgelt märku

soojenemisest ja küpsetamiseks valmisolekust

Spetsiaalne külgevõtmatu pinnakate

Tänu spetsiaalsele külgevõtmatule kattele on

puhastamine lihtsam

Püstine hoiustamine

Ruumi kokkuhoidev kompaktne hoiustamine

Juhtmehoidik

Juhtme kokkukerimise võimalus juhtme

mugavaks paigutamiseks

Jahe käepide

Käepide püsib jahe, et seadet oleks ohutu

röstimise ajal kasutada

Toitelüliti

Maksimaalseks ohutuseks

Kummist padjandid

Tagavad, et toode püsiks kasutamise ajal ühe

koha peal.

820 W

Suur võimsus, et võileivagrill kiiresti üles

soojendada

 

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Valge/beež

Mõõtmed (P x L x K): 231 x 218 x 90 mm

Üldine spetsifikatsioon

Libisemiskindel jalg

Jahe käepide

Teflonkattega plaadid

Toitelüliti (Euroopas)

Tehnilised andmed

Võimsus: 820 W

Pinge: 220–240 V

Juhtme pikkus: 0,8 m

 

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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