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Eenvoudig smakelijke sandwiches maken
Met eenvoudige vergrendeling en verticaal opbergen

Keer op keer perfect geroosterd brood met dit krachtige tostiapparaat met Cut & Seal-platen om de

ingrediënten in de tosti te houden. Optimaal gebruiksgemak door een eenvoudige vergrendeling en verticaal op

te bergen.

Perfect geroosterd brood

Dankzij de Cut & Seal-platen blijven de ingrediënten en kaas in de tosti zitten

Hoge temperatuur voor een perfecte tosti

Hoog vermogen voor snel opwarmen

Op de eenvoudigste manier

Eenvoudige duwvergrendeling

Opwarmlampje en 'klaar voor gebruik'-lampje

Verticale, compacte opslag

Snoeropbergvoorziening

Speciale antiaanbaklaag maakt schoonmaken gemakkelijker

Maximale veiligheid

Koel handvat

Aan/uitschakelaar voor extra veiligheid

Rubberen voeten verzekeren dat het apparaat op zijn plaats blijft staan



Tostiapparaat HD2392/00

Kenmerken Specificaties

Cut & Seal-plaat

Cut & seal-platen zorgen ervoor dat de

ingrediënten en kaas in de tosti zitten

Hoge temperatuur

De hoge temperatuur roostert de tosti

gelijkmatig voor smakelijke knapperige tosti's.

Eenvoudige vergrendeling

Duw eenvoudig naar beneden om veilig het

tostiapparaat te sluiten en te vergrendelen.

Opwarmlampje en 'klaar voor gebruik'-

lampje

Geeft duidelijk aan dat het apparaat wordt

opgewarmd en wanneer het klaar voor gebruik

is.

Speciale antiaanbaklaag

Speciale antiaanbaklaag maakt schoonmaken

gemakkelijker

Verticaal opbergen

Ruimtebesparend, compact op te bergen.

Opbergvak voor snoer

Snoeropbergvoorziening om het snoer netjes

op te bergen.

Koel handvat

Koel handvat voor veilig gebruik tijdens het

roosteren.

Aan-uitschakelaar

Voor maximale veiligheid.

Rubberen voet

Verzekert dat het apparaat tijdens gebruik op

zijn plaats blijft staan.

820 W

Hoog vermogen om het tostiapparaat snel op

te warmen.

 

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit/beige

Afmetingen (L x B x H): 231 x 218 x 90 mm

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Cool Touch-handvat

Platen met antiaanbaklaag

Aan-uitschakelaar (voor Europa)

Technische specificaties

Vermogen: 820 W

Voltage: 220 - 240 volt

Snoerlengte: 0,8 m

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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