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Plită pentru panini

 
HD2395/90

Panini gustoase preparate uşor
Cu sistem de blocare uşoară şi depozitare verticală

Sandvişuri şi gustări perfect rumenite în orice moment datorită acestui aparat de preparat sandvişuri cu

temperatură înaltă şi putere ridicată şi plite pentru panini versatile. Se foloseşte cel mai uşor cu sistemul de

blocare uşoară şi este cel mai uşor de depozitat cu opţiunea de depozitare compactă pe verticală.

Sandviş perfect rumenit

Plăci pentru panini versatile pentru o varietate de sandvişuri şi gustări

Temperatură înaltă pentru un sandviş perfect prăjit

Putere ridicată pentru încălzirea rapidă

În cel mai uşor mod

Sistem uşor de blocare prin spăsare

Led Încălzire şi Gata pentru preparare

Învelişul special neaderent face curăţarea mai uşoară

Depozitare verticală, compactă

Opţiune de înfăşurare a cablului

Cu protecţie maximă

Mâner cu izolaţie termică

Comutator Pornit/Oprit, pentru siguranţă suplimentară

Picioruşele de cauciuc asigură aderenţa într-un singur loc



Aparat pentru sandvişuri HD2395/90

Repere Specificaţii

Plită pentru panini

Plăci pentru panini versatile pentru a pregăti

toate tipurile de sandvişuri şi gustări.

Temperatură înaltă

Temperatura înaltă prăjeşte uniform, pentru a

obţine sandvişuri gustoase şi crocante.

Sistem de blocare rapidă

Nu trebuie decât să împingi în jos pentru a

închide şi bloca în siguranţă aparatul de

sandvişuri.

Indicator luminos de încălzire şi „gata de

utilizare”

Indică în mod clar stările de încălzire şi gata

de preparare.

Înveliş special neaderent

Învelişul special neaderent face curăţarea mai

uşoară

Depozitare verticală

Depozitare compactă, cu economie de spaţiu.

Sistem stocare cablu

Suport de depozitare a cablului pentru

păstrarea ordonată a acestuia.

Mâner cu izolaţie termică

Mânerul rămâne rece pentru utilizarea în

siguranţă în timpul prăjirii.

Comutare Pornit/Oprit

Pentru siguranţă maximă.

Picioruşe de cauciuc

Asigură aderenţa produsului într-un singur loc

în timpul utilizării.

820 W

Putere ridicată pentru încălzirea rapidă a

aparatului pentru sandvişuri.

 

Specificaţii de design

Dimensiuni (L x A x Î): 226 x 120 x 25 mm

Culori: Negru

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Mâner rece la atingere

Plăci acoperite fără lipire

Comutator pornit/oprit (pentru Europa)

Specificaţii tehnice

Alimentare: 820 W

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 0,8 m

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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