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Daily Collection

 
8 setări

Grilaj de încălzire integrat

Design compact

 

HD2581/00

Pâine prăjită crocantă, rumenită uniform în fiecare zi
Cu 8 setări şi grilaj integrat pentru încălzirea chiflelor

Acest prăjitor compact dispune de 8 setări şi 2 fante mari variabile, care asigură rezultate de prăjire uniforme

indiferent de tipul de pâine. Grilajul integrat pentru chifle îţi permite să încălzeşti chiflele, produsele de patiserie

şi rulourile preferate.

Rezultate de prăjire uniforme

8 setări de rumenire pentru preferinţe individuale

2 fante mari variabile pentru felii de pâine de diverse dimensiuni

Grilaj integrat pentru încălzirea cornurilor, a produselor de patiserie sau a chiflelor

Uşor de utilizat

Reîncălzeşte şi dezgheaţă într-o singură acţiune

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Ridicare în înălţime pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Oprire automată de protecţie suplimentară



Prăjitor de pâine HD2581/00

Repere

8 setări de rumenire

Cele 8 setări îţi permit să prăjeşti diferite tipuri

de pâine fără riscul de a o arde. Reglează

setările de rumenire în funcţie de preferinţe şi

obţine pâinea prăjită dorită.

2 fante mari variabile

2 fante mari variabile pentru felii de pâine de

diverse dimensiuni. Pâinea este menţinută în

centru pentru rezultate de rumenire uniforme

pe ambele părţi graţie funcţiei de centrare

automată.

Grilaj integrat pentru încălzirea chiflelor

Grilaj integrat pentru încălzirea uşoară a

chiflelor, a produselor de patiserie şi a chiflelor

preferate.

Reîncălzeşte şi dezgheaţă într-o singură

acţiune

Funcţia de reîncălzire încălzeşte pâinea prăjită

în câteva secunde, iar funcţia de dezgheţare

ajută la prăjirea pâinii congelate într-o singură

acţiune.

Opreşte prăjitorul oricând

Opreşte prăjitorul oricând doreşti apăsând

butonul de oprire.

Tavă de firimituri detaşabilă

Este uşor de curăţat datorită tăvii de firimituri

detaşabile.

Funcţie de ridicare înaltă

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate

cu uşurinţă bucăţile mici de pâine.

Oprire automată de protecţie suplimentară

Oprirea automată de protecţie suplimentară

protejează împotriva scurt-circuitelor.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Ţara de origine

Fabricat în: China

Design şi finisaj

Culori: Alb

Material corp principal: Plastic

Specificaţii generale

Numărul nivelurilor de rumenire: 8

Caracteristicile produsului: Rumenire

reglabilă, Oprire automată, Buton de anulare,

Înveliş exterior rece, Funcţie dezgheţare,

Funcţie de ridicare înaltă, Compartiment pentru

cablu integrat

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50-60 Hz

Alimentare: 760-900 W

Tensiune: 220-240 V

Specificaţii de design

Dimensiuni produs (L x l x H): 18,8 x 27,5 x

15,6 cm
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