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Εύκολα, πεντανόστιμα panini
Με σύστημα εύκολου κλειδώματος και κάθετη αποθήκευση

Απολαύστε τέλεια ψημένα σάντουιτς και σνακ ανά πάσα στιγμή με αυτή την υψηλής θερμοκρασίας και ισχύος σαντουιτσιέρα με

ευέλικτες πλάκες panini. Η πιο εύχρηστη συσκευή με εύκολο σύστημα κλειδώματος, η οποία αποθηκεύεται πανεύκολα χάρη στη

δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης σε μικρό χώρο.

Τέλεια ψημένα σάντουιτς

Ευέλικτες πλάκες panini για ποικιλία σάντουιτς και σνακ

Υψηλή θερμοκρασία για τέλεια ψημένα σάντουιτς

Υψηλή ισχύς για γρήγορη θέρμανση

Με τον πιο εύκολο τρόπο

Σύστημα εύκολου κλειδώματος προς τα κάτω

Λυχνία θέρμανσης και ετοιμότητας

Η ειδική αντικολλητική επιφάνεια διευκολύνει τον καθαρισμό

Κάθετη, συμπαγής αποθήκευση

Χώρος περιτύλιξης καλωδίου

Μέγιστη ασφάλεια

Αντιθερμική λαβή

Διακόπτης on/off για πρόσθετη ασφάλεια

Τα ελαστικά πέλματα διασφαλίζουν τη σταθερή παραμονή σε ένα σημείο



Τοστιέρα HD2395/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πλάκα panini

Ευέλικτες πλάκες panini για όλους τους τύπους

σάντουιτς και σνακ.

Υψηλή θερμοκρασία

Η υψηλή θερμοκρασία ψήνει τα σάντουιτς

ομοιόμορφα για πεντανόστιμα, τραγανά

αποτελέσματα.

Σύστημα εύκολου κλειδώματος

Απλώς πιέστε προς τα κάτω για να κλείσετε καλά

και να ασφαλίσετε τη σαντουιτσιέρα.

Λυχνία θέρμανσης και ετοιμότητας

Υποδεικνύει με σαφήνεια τη θέρμανση και την

ετοιμότητα.

Ειδική αντικολλητική επιφάνεια

Η ειδική αντικολλητική επιφάνεια διευκολύνει τον

καθαρισμό

Κάθετη αποθήκευση

Πρακτική αποθήκευση για εξοικονόμηση χώρου.

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Χώρος περιτύλιξης καλωδίου για τακτική

αποθήκευση του καλωδίου.

Αντιθερμική λαβή

Η λαβή παραμένει κρύα για ασφαλή χρήση κατά τη

διάρκεια του φρυγανίσματος.

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Για μέγιστη ασφάλεια.

Ελαστικά πέλματα

Διασφαλίστε ότι το προϊόν παραμένει σε ένα σημείο

κατά τη διάρκεια της χρήσης.

820W

Υψηλή ισχύς για γρήγορη θέρμανση της

σαντουιτσιέρας.

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 226 x 120 x 25 μμ

Χρώμα(τα): Μαύρο

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Aντιθερμική λαβή

Πλάκες με αντικολλητική επίστρωση

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (για

Ευρώπη)

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 820 W

Τάση: 220-240 volt

Μήκος καλωδίου: 0,8 ιγ

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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