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HD2569/70

Eenvoudig lekker geroosterd brood
Grote broodsleuf, compact ontwerp

Geniet keer op keer van lekker geroosterd brood met dit broodrooster. Met een

grote broodsleuf die geschikt is voor allerlei broodsoorten, een uitneembare

kruimellade voor eenvoudig schoonmaken, een centreersysteem voor gelijkmatig

roosteren, 7 roosterstanden en een ontdooifunctie.

Lekker geroosterd brood

Grote sleuf voor verschillende broodsoorten

Zeven roosterstanden, voor geroosterd brood zoals u het wilt

Ontdooistand voor ontdooien en roosteren tegelijk

Automatisch centreersysteem voor gelijkmatig roosteren

Beleef het zelf

Compact broodrooster dat ruimte bespaart op uw werkblad

Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood te verwijderen

Veilig in gebruik

Automatische afslag als brood vastraakt

Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen

De buitenkant van het broodrooster blijft koel en kan veilig worden aangeraakt



Broodrooster HD2569/70

Kenmerken

Grote broodsleuf

Geschikt voor verschillende broodsoorten

dankzij de grote sleuf.

Zeven roosterstanden

Zeven roosterstanden, voor geroosterd brood

zoals u het wilt

Ontdooistand

Ontdooistand voor ontdooien en roosteren

tegelijk

Automatisch centreersysteem

De broodrooster van Philips roostert

verschillende broodsoorten gelijkmatig dankzij

het automatische centreersysteem.

Compact

De broodrooster van Philips bespaart ruimte op

uw werkblad dankzij het compacte ontwerp.

Automatische afslag

Automatische afslag als brood vastraakt

Uitneembare kruimellade

Eenvoudig schoon te maken dankzij de

uitneembare kruimellade.

Annuleerknop

Annuleerknop om op elk gewenst moment het

roosteren te stoppen.

Liftfunctie

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood

te verwijderen

Coolwall-behuizing

De behuizing van het broodrooster is altijd koel

en kan veilig worden aangeraakt.

 



Broodrooster HD2569/70

Specificaties

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 1150 W

Grootte sleuf (L x B x H): 255 x 35 x 120 mm

Snoerlengte: 0,9 m

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Ontwerpspecificaties

Materialen: Plastic behuizing (PP/PC/ABS),

verchroomde bovenkant

Kleur(en): Wit/blauw
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