Paahdin
Daily Collection
8 asetusta
Sämpylöiden lämmitysteline
Pienikokoinen
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Rapeaa ja kullanruskeaa leipää joka päivä
8 asetusta ja sämpylöiden lämmitysteline
Pienikokoisessa leivänpaahtimessa on 8 asetusta ja 2 suurta, säädettävää paahtoaukkoa, joten saat aina
tasaisen paahtopinnan, vaikka käyttäisit erilaisia leipiä. Sämpylätelineellä voit lämmittää myös sämpylät ja muut
leivonnaiset vaivattomasti.
Tasainen paahto
8 asetusta paahtoasteen säätämiseen
2 suurta, säädettävää paahtoaukkoa erikokoisille leiville
Sämpylöiden lämmitysteline sämpylöille ja leivonnaisille
Helppokäyttöinen
Lämmitä uudelleen ja sulata yhdellä kertaa
Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää paahtamisen
Irrotettava, helposti puhdistettava murutarjotin
Leivännostimen nostaa pienetkin palat turvallisen korkealle
Automaattinen virrankatkaisu
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Kohokohdat
8 paahtoasetusta

Lämmitä uudelleen ja sulata yhdellä kertaa

Nostaa leivän korkealle

8 eri asetuksen ansiosta voit paahtaa erilaisia
leipiä ilman palamisen vaaraa. Voit säätää
paahtoasteen oman makusi mukaiseksi ja
nauttia täydellisestä paahtoleivästä.

Uudelleenlämmitystoiminnolla paahtoleivän
voi lämmittää hetkessä, ja sulatustoiminnon
avulla jäisen leivän voi sulattaa ja paahtaa
yhdellä kosketuksella.

Leivännostimen ansiosta pienetkin leivänpalat
on helppo poistaa.

2 suurta, säädettävää paahtoaukkoa

Keskeytä milloin vain

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu suojaa tuotetta
oikosuluilta.
Kahden suuren, säädettävän paahtoaukon
ansiosta voit paahtaa erikokoisia leipiä.
Paahdin pitää leivän aukon keskiosassa, joten
molemmat puolet paahtuvat tasaisesti.

Voit keskeyttää paahtamisen milloin vain
keskeytyspainikkeella.
Irrotettava murutarjotin

Sämpylöiden lämmitysteline

Irrotettavan murutarjottimen ansiosta helppo
puhdistaa.
Sämpylöiden lämmitystelineen avulla voit
lämmittää sämpylät ja muut leivonnaiset
kätevästi.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää
kustannuksia, energiankulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden
ympäristöystävällisyyttä on parannettu
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:
energiansäästö, pakkausmateriaalit,
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys
ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä
luotettavuus.
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Tekniset tiedot
Alkuperämaa
Valmistusmaa:: Kiina

Paahtamisen keskeytyspainike,
Kylmäkylkinen, Sulatustoiminto, Nostaa leivän
korkealle, Integroitu johdon säilytys

Muotoilu ja pinnoitus
Väri(t): Valkoinen
Rungon materiaali: Muovi

Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Yleiset tiedot
Useita eri paahtoasteita: 8
Tuotteen ominaisuudet: Säädettävä
paahtoaste, Automaattinen virrankatkaisu,

Ympäristö
Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
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Tekniset tiedot
Taajuus: 50–60 Hz
Virta: 760-900 W
Jännite: 220–240 V
Muotoilutiedot
Tuotteen mitat (P x L x K): 18,8 x 27, 5 x
15,6 cm

