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Trójkątne płytki opiekające

 
HD2392/00

Łatwy sposób na pyszne kanapki
Łatwy w obsłudze system blokady i możliwość przechowywania w pionie

Ciesz się smakiem doskonale opieczonych kanapek, które możesz błyskawicznie przygotować w

wysokotemperaturowym opiekaczu o dużej mocy z trójkątnymi płytkami opiekającymi zapobiegającymi

wypadaniu składników z kanapki. System zamykania jest prosty w obsłudze, a opiekacz można przechowywać

w pozycji pionowej, dzięki czemu nie zajmuje on dużo miejsca.

Doskonale opieczone kanapki

Trójkątne płytki opiekające zapobiegają wypadaniu składników, np. sera, z kanapki

Wysoka temperatura pozwala przygotować idealnie opieczoną kanapkę

Duża moc przyspiesza nagrzewanie

W najprostszy sposób

Łatwe blokowanie (wystarczy docisnąć)

Wskaźnik nagrzewania i gotowości do pracy

Przechowywanie w pionie na małej powierzchni

Mechanizm zwijania przewodu

Specjalna nieprzywierająca powłoka ułatwia czyszczenie

Maksymalne bezpieczeństwo

Nienagrzewający się uchwyt

Wyłącznik zwiększa bezpieczeństwo

Gumowe nóżki dają pewność, że urządzenie pozostanie na swoim miejscu



Opiekacz do kanapek HD2392/00

Zalety Dane techniczne

Trójkątne płytki opiekające

Trójkątne płytki opiekające dają gwarancję, że

składniki, w tym ser, zostaną idealnie

zapieczone.

Wysoka temperatura opiekania

Wysoka temperatura pozwala uzyskać

równomiernie opieczone, chrupiące kanapki.

Łatwy system zamykania

Wystarczy docisnąć, aby w bezpieczny sposób

zamknąć i zablokować opiekacz do kanapek.

Wskaźnik nagrzewania i gotowości

Czytelny sposób sygnalizowania procesu

nagrzewania oraz stanu gotowości do pracy.

Specjalna nieprzywierająca powłoka

Specjalna nieprzywierająca powłoka ułatwia

czyszczenie

Przechowywanie w pozycji pionowej

Oszczędność miejsca podczas

przechowywania.

Schowek na przewód

Mechanizm zwijania przewodu pozwala

przechowywać przewód sieciowy w

uporządkowany sposób.

Nienagrzewający się uchwyt

Uchwyt nie nagrzewa się, przez co korzystanie

z urządzenia jest bezpieczne.

Wyłącznik

Dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Gumowe nóżki

Pewność, że urządzenie nie będzie przesuwać

się podczas użytkowania.

820 W

Duża moc przyspiesza nagrzewanie się

opiekacza.

 

Dane techniczne

Kolor(y): Biało-beżowy

Wymiary (D x S x W): 231 x 218 x 90 mm

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Nienagrzewający się uchwyt

Płytki z nieprzywierającego materiału

Wyłącznik (Europa)

Dane techniczne

Moc: 820 W

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 0,8 m

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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