
Hriankovač

Daily Collection

 

2 otvory

Kompaktný

Bielo-modrá

 

HD2566/70

Vynikajúce hrianky bez námahy
Veľké otvory na chlieb, kompaktný dizajn

Vychutnávajte si chutné hrianky znova a znova vďaka tomuto kompaktnému

hriankovaču. Je vybavený 2 veľkými priečinkami na chlieb, priečinkami na chlieb s

odlišnou hrúbkou pre rovnomerné hriankovanie a variabilným ovládaním procesu

hriankovania, aby ste vždy dostali hrianky v podobe, ako vám chutia najviac.

Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.

Vynikajúce hriankovanie

Funkcia rozmrazenia pre rozmrazenie a hriankovanie v jednom

Široké otvory, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy chleba

Ľahko ovládateľný

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Kompaktný hriankovač, ktorý na kuchynskom pulte zaberie len minimum miesta

Funkcia dodatočného zdvihu vám pomôže jednoducho vybrať aj tie najmenšie kúsky

chleba

Bezpečné použitie

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie



Hriankovač HD2566/70

Hlavné prvky Technické údaje

Kompaktný

Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu zaberie

tento hriankovač Philips na vašom kuchynskom

pulte len minimum miesta.

Otvory na široké druhy chleba

Vhodný na opekanie rôznych druhov chleba

vďaka veľkým otvorom.

Vyberateľný zásobník na omrvinky

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku

na omrvinky.

Nastavenie rozmrazenia

Funkcia rozmrazenia pre rozmrazenie a

hriankovanie v jednom

Systém Cool Wall

Vonkajšie steny hriankovača sú vždy chladné a

bezpečné na dotyk.

Funkcia dodatočného zdvihu

Funkcia dodatočného zdvihu vám pomôže

jednoducho vybrať aj tie najmenšie kúsky

chleba

Tlačidlo zrušenia

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek

zastaviť hriankovanie.

 

Všeobecné špecifikácie

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 950 W

Rozmery medzier (D x Š x V): 130 x 32 x

120 mm

Dĺžka kábla: 0,8 m

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Plastové puzdro (PP/PC/ABS),

pochromované veko

Farba(y): Biely/modrý
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