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Ízletes szendvicsek készítése egyszerűen
Egyszerű zárrendszerrel és függőleges tárolási lehetőséggel

Bármikor tökéletes melegszendvicset készíthet ezzel a magas hőmérsékletű, nagy teljesítményű

szendvicssütővel, amely különleges sütőlapjának köszönhetően a szendvics belsejében tartja a tölteléket.

Egyszerű zárrendszerrel és függőleges tárolási lehetőséggel a könnyű használatért és tárolásért.

Tökéletes melegszendvics

Cut-and-seal (vág és lezár) lapok a szendvics belsejében tartják a tölteléket és a sajtot.

Magas hőmérséklet a tökéletes melegszendvicshez

Nagy teljesítmény a gyors felmelegedésért

Igazán könnyen kezelhető

Egyszerű, lenyomásos zárrendszer

Melegedést jelző és sütésre kész fény

Függőleges, helytakarékos tárolás

Vezeték felcsévélési lehetőség

A speciális tapadásmentes bevonat egyszerű tisztíthatóságot biztosít

Maximális biztonság

Hideg tapintású fogantyú

A be-/kikapcsoló további biztonságot nyújt

A gumi lábaknak köszönhetően egy helyben marad



Szendvicssütő HD2392/90

Fénypontok Műszaki adatok

Cut-and-seal (vág és lezár) lapokkal

Cut-and-seal (vág és lezár) lapok biztosítják,

hogy a szendvics tölteléke és a sajt bent

maradjon

Magas hőmérséklet

A magas hőmérsékletnek köszönhetően a

szendvicsek egyenletesen megpirulnak és

ropogósak lesznek.

Egyszerű zárrendszer

A szendvicssütő egyetlen mozdulattal

biztonságosan és egyszerűen zárható

Melegedést jelző és sütésre kész fény

Jól látható melegedést jelző és sütésre kész

fény

Speciális tapadásmentes bevonat

A speciális tapadásmentes bevonat egyszerű

tisztíthatóságot biztosít

Függőleges tárolás

Helytakarékos, kompakt tárolás.

Vezetéktárolás

Egyszerű tárolást nyújtó vezeték felcsévélési

lehetőség.

Hideg tapintású fogantyú

A biztonságos használat érdekében a fogantyú

sütés közben is hideg tapintású marad.

Be-/kikapcsoló

A maximális biztonsághoz.

Gumi lábak

A melegszendvicssütő egy helyben marad

használat közben.

820 W

A nagy teljesítménynek köszönhetően a

szendvicssütő pillanatok alatt felmelegszik.

 

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): fekete

Méretek (ho x szé x ma): 231 x 218 x 90 mm

Általános jellemzők

Csúszásmentes talp

Hideg tapintású fogantyú

Tapadásmentes bevonatú lapok

Be-/kikapcsológomb (Európa)

Műszaki adatok

Tápellátás: 820 W

Feszültség: 220-240 V

Vezetékhossz: 0,8 m

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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