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Plokštės bandelėms
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Skanios bandelės, kurias lengva paruošti
Lengva užrakto sistema ir vertikali laikymo padėtis

Kepkite tobulus sumuštinius ir užkandžius bet kada naudodamiesi šia didelės galios sumuštinių keptuve su

universaliomis plokštelėmis bandelėms. Lengva fiksavimo sistema ir galimybė kompaktiškai laikyti vertikalioje

padėtyje.

Tobulai paskrudintas sumuštinis

Universalios plokštės bandelėms – ruoškite įvairius sumuštinius ir užkandžius

Aukšta temperatūra – tobulai paskrudintam sumuštiniui

Didelė galia greitai įkaitina

Paprasčiausiu būdu

Lengvai užsifiksuojanti užrakto sistema

Kaitinimo ir parengties lemputė

Specialią nelimpančią dangą lengviau valyti

Vertikalus, kompaktiškas laikymas

Laido lankstumo galimybė

Maksimalus saugumas

Neįkaistanti rankena

Įjungimo / išjungimo jungiklis, skirtas papildomai apsaugai

Guminės kojelės garantuoja, kad sumuštinių keptuvė nejudės



Sumuštinių keptuvė HD2395/00

Ypatybės Specifikacijos

Plokštės bandelėms

Plokštės bandelėms tinka įvairiems

sumuštiniams ir užkandžiams.

Aukšta temperatūra

Aukšta temperatūra leidžia tobulai paskrudinti

sumuštinį, todėl susidaro skani plutelė.

Lengva užrakto sistema

Tiesiog paspauskite ir užfiksuokite sumuštinių

keptuvę.

Kaitinimo ir parengties lemputė

Aiškiai nurodo kaitinimo ir kepimo parengties

būsenas.

Speciali nelimpanti danga

Specialią nelimpančią dangą lengviau valyti

Vertikalus laikymas

Vietą taupantis, kompaktiškas laikymas.

Laido laikymas

Laido lankstumo galimybė, kad laidas būtų

laikomas tvarkingai.

Neįkaistanti rankena

Rankena neįkaista skrudinant, todėl ją saugu

naudoti.

Įjungimo / išjungimo jungiklis

Maksimali apsauga.

Guminės kojelės

Užtikrina, kad prietaisas nejudės naudojimo

metu.

820 W

Didelė galia greitai įkaitina sumuštinių

keptuvę.

 

Projektinės specifikacijos

Angos matmenys (I x P x A): 226 x 120 x

25 mm

Spalva (-os): Baltos ir smėlio spalvos

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Neįkaistanti rankena

Nepridegančia danga padengtos plokštelės

Įjungimo/išjungimo mygtukas (Europai)

Techniniai duomenys

Maitinimas: 820 W

Įtampa: 220–240 V

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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