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HD2581/00

Gyllenbrun rostning varje dag
Åtta inställningar och inbyggt uppvärmningsställ

Den här kompakta brödrosten levereras med åtta inställningar och två stora reglerbara öppningar, så att du kan

få ett jämnt rostningsresultat oberoende av olika brödtyper. I det inbyggda uppvärmningsstället kan du

dessutom värma dina favoritbullar, wienerbröd och annat bröd.

Jämnt rostningsresultat

Åtta rostningsinställningar för personliga önskemål

Två stora reglerbara fack för bröd i olika storlekar

Inbyggt uppvärmningsställ för uppvärmning av småbröd, bakverk eller bullar

Lättanvänd

Återuppvärm och tina upp på en och samma gång

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst

Löstagbar smulbricka för enkel rengöring

Upplyftningsfunktion för att säkert ta ut mindre brödbitar

Extra skydd för automatisk avstängning
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Funktioner

Åtta rostningsinställningar

Med åtta inställningar kan du rosta olika typer

av bröd utan att riskera att det bränns. Justera

rostningsinställningen efter dina önskemål och

få brödet som du vill ha det.

Två stora reglerbara fack

Två stora reglerbara fack för bröd i olika

storlekar. Brödet hålls i mitten för jämn rostning

på båda sidor tack vare

självcentreringsfunktionen.

Inbyggt uppvärmningsställ

Inbyggt uppvärmningsställ för att enkelt värma

bullar, bakverk och småbröd.

Återuppvärm och tina upp på en och samma

gång

Med återuppvärmningsfunktionen värmer du

upp brödet på några sekunder och med

upptiningsfunktionen rostar du djupfryst bröd

på en gång.

Avbryt när du vill

Avbryt rostningen när du vill genom att trycka

på stoppknappen.

Löstagbar smulbricka

Enkel att rengöra tack vare den löstagbara

smulbrickan.

Upplyftningsfunktion

Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort

små brödbitar.

Extra skydd för automatisk avstängning

Det extra skyddet för automatisk avstängning

skyddar produkten mot kortslutning.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Design och finish

Färg(er): Vit

Material i huvudenhet: Plast

Allmänna specifikationer

Antal rostningsnivåer: 8

Produktfunktioner: Justerbar rostning,

Automatisk avstängning, Stoppknapp, Kalla

sidor, Upptiningsfunktion, Upplyftningsfunktion,

Inbyggd sladdförvaring

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 760-900 W

Spänning: 220-240 V

Designspecifikationer

Produktmått (L x B x H): 18,8 x 27,5 x 15,6 cm
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