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Jednoducho pripravené chutné panini
S jednoduchým zaisťovacím systémom a vertikálnym odložením

Doprajte si dokonale opečené sendviče kedykoľvek vďaka tomuto vysoko výkonnému sendvičovaču s vysokou

teplotou a všestrannými platničkami na panini. Vďaka systému na ľahké zaistenie sa veľmi jednoducho používa a

vďaka možnosti vertikálneho uloženia sa zároveň veľmi ľahko odloží.

Dokonale opečený sendvič

Univerzálne platničky na panini na prípravu rôznych sendvičov a pochúťok

Vysoká teplota pre dokonale opečený sendvič

Vysoký výkon pre rýchle nahriatie

Tým najjednoduchším spôsobom

Jednoduchý systém zaistenia zatlačením nadol

Kontrolné svetlo ohrevu a pripravenosti na pečenie

Špeciálny nepriľnavý povrch uľahčuje čistenie

Kompaktné zvislé odkladanie

Priestor na navinutie kábla

S maximálnou bezpečnosťou

Rukoväť chladná na dotyk

Vypínač pre vyššiu bezpečnosť

Gumové nožičky zabezpečia stabilnú polohu na jednom mieste



Sendvičovač HD2395/00

Hlavné prvky Technické údaje

Platničky na paniny

Univerzálne platničky na panini vyrobené pre

všetky typy sendvičov a pochúťok.

Vysoká teplota

Vysoká teplota opečie chlieb rovnomerne pre

chutné a chrumkavé sendviče.

Ľahký systém uzamykania

Stačí zatlačiť nadol a bezpečne uzatvoriť a

uzamknúť sendvičovač.

Kontrolné svetlo ohrevu a pripravenosti na

pečenie

Jasne signalizuje ohrev a pripravenosť

zariadenia na pečenie.

Špeciálny nepriľnavý povrch

Špeciálny nepriľnavý povrch uľahčuje čistenie

Vertikálne odkladanie

Kompaktné odkladanie šetrí priestor.

Odkladanie kábla

Priestor na navinutie kábla na ľahké

odkladanie.

Rukoväť chladná na dotyk

Rukoväť ostáva chladná na dotyk pre bezpečné

použitie počas opekania.

Vypínač

Pre maximálnu bezpečnosť.

Gumové nožičky

Zabezpečia, že výrobok ostane počas

používania na mieste.

820 W

Vysoký výkon pre rýchle nahriatie

sendvičovača.

 

Špecifikácia dizajnu

Rozmery (D x Š x V): 226 x 120 x 25 mm

Farba(y): Bielo-béžová

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Rukoväť chladná na dotyk: áno

Platne potiahnuté nepriľnavým materiálom:

áno

Vypínač (pre Európu): áno

Technické špecifikácie

Príkon: 820 W

Napätie: 220 – 240 V

Dĺžka kábla: 0,8 m

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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