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Vsak dan zlatorjavo popečen kruh
Z 8 nastavitvami in vgrajenim nosilcem za pogrevanje žemljic

Kompaktni opekač ima 8 nastavitev in 2 veliki nastavljivi reži, da bo kruh, ne glede

na vrsto, enakomerno opečen. Na vgrajenem nosilcu za pogrevanje žemljic lahko

enostavno pogrejete najljubše žemljice, pecivo in zvitke.

Enakomerno popečen kruh

8 nastavitev popečenosti glede na okus

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih velikosti

Vgrajen nosilec za pogrevanje zvitkov, peciva in žemljic

Enostavna uporaba

Pogrevanje, odmrzovanje v eni potezi

Gumb za preklic za takojšen izklop

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Visok dvig za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Varnost in higiena

Dodatna zaščita s samodejnim izklopom
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Značilnosti

8 nastavitev popečenosti

Z 8 nastavitvami lahko popečete različne vrste

kruha, ne da bi ga zažgali. Prilagodite stopnjo

popečenosti glede na okus in pripravite kruh,

kot si ga želite.

2 veliki prilagodljivi reži

2 veliki prilagodljivi reži za kruh različnih

velikosti. Opekač poravna kruh na sredini, kar

zagotavlja enakomerno popečenost na obeh

straneh.

Vgrajen nosilec za žemljice

Vgrajen nosilec za žemljice za enostavno

pogrevanje najljubših žemljic, peciva in zvitkov.

Pogrevanje, odmrzovanje v eni potezi

Funkcija za pogrevanje segreje kruh v nekaj

sekundah, funkcija za odmrzovanje pa

omogoča peko zamrznjenega kruha v eni

potezi.

Gumb za preklic za takojšnjo zaustavitev

Gumb za preklic prekine peko kadarkoli in tako

zagotavlja varnost in natančno uporabo.

Snemljivi pladenj za drobtine

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča

enostavno čiščenje.

Funkcija za visok dvig

Funkcija visokega dviga za enostavno

odstranjevanje manjših kosov kruha.

Dodatna zaščita s samodejnim izklopom

Dodatna zaščita s samodejnim izklopom ščiti

izdelek pred kratkimi stiki.
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Specifikacije

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Zasnova in izdelava

Barva: Črna

Material glavnega ohišja: Plastika

Splošne specifikacije

Število stopenj zapečenosti: 8

Značilnosti izdelka: Nastavljiva zapečenost,

Samodejni izklop, Gumb za preklic, Hladno

ohišje, Funkcija odmrzovanja, Funkcija za

visok dvig, Prostor za shranjevanje kabla

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Frekvenca: 50-60 Hz

Napajanje: 830 W

Napetost: 220–240 V

Teža in dimenzije

Dimenzije embalaže (D x Š x V):

214 × 304 × 184 mm

Dimenzije izdelka (D x Š x V):

188 × 275 × 156 mm

Teža z embalažo: 1,512 kg

Teža izdelka: 1,120 kg
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