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8 nastavení

Integrovaný rozpékač pečiva

Kompaktní provedení

 

HD2581/00

Křupavé, dozlatova opečené topinky každý den
S 8 nastaveními a integrovaným rozpékačem pečiva

Tento kompaktní topinkovač má 8 nastavení a 2 velké proměnlivé otvory, díky čemuž dosáhnete rovnoměrného

opečení bez ohledu na typ pečiva. Integrovaný rozpékač též umožňuje snadno rozehřát váš oblíbený typ žemlí,

pečiva a rohlíků.

Rovnoměrné výsledky opékání

8 nastavení tmavosti podle vašeho přání.

2 velké proměnlivé otvory pro různé velikosti pečiva

Integrovaný držák na pečivo na ohřívání rohlíků nebo žemlí

Snadné použití

Ohřívejte a rozmrazujte v jednom

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

Vysoký zdvih umožňuje bezpečné vyjmutí menších kousků

Bezpečnostní automatické vypnutí navíc
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Přednosti

8 nastavení tmavosti

8 nastavení umožňuje přípravu různých typů

pečiva bez nebezpečí spálení. Nastavte

tmavost podle svého přání a udělejte si topinku

tak, jak ji máte rádi.

2 velké proměnlivé otvory

2 velké proměnlivé otvory pro různé velikosti

pečiva. Díky samovystřeďovací funkci je pečivo

umístěno stále uprostřed, aby se opeklo

rovnoměrně z obou stran.

Integrovaný držák na pečivo

Integrovaný držák na pečivo na ohřívání vašich

oblíbených žemlí, pečiva a rohlíků.

Ohřívejte a rozmrazujte v jednom

Funkce ohřevu pro okamžité ohřátí topinek

a funkce rozmrazování pro opékání zmrazených

toastů/chleba v jednom.

Lze kdykoli přerušit

Přerušte opékání pouhým stisknutím tlačítka

zastavení, kdykoli chcete.

Vyjímatelná přihrádka na drobky

Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na

drobky.

Funkce vysokého zdvihu

Funkce vysokého zdvihu pro snadné vyjmutí

malých kousků pečiva.

Bezpečnostní automatické vypnutí navíc

Bezpečnostní automatické vypnutí navíc chrání

výrobek před zkratem.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

 



Topinkovač HD2581/00

Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Design a provedení

Barva(y): Bílá

Materiál hlavního těla: Plastová

Obecné specifikace

Počet úrovní opečení: 8

Vlastnosti výrobku: Nastavitelné opékání,

Automatické vypnutí, Tlačítko zrušení,

Provedení Cool Wall, Funkce rozmrazení,

Funkce vysokého zdvihu, Integrovaný úložný

prostor pro kabel

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Frekvence: 50–60 Hz

Spotřeba: 760–900 W

Napětí: 220–240 V

Specifikace provedení

Rozměry výrobku (D x Š x V): 18,8 x 27,5 x

15,6 cm
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