
Torradeira

Daily Collection

 
8 regulações

Grelha de aquec. integrada para
pão

Design compacto

 

HD2581/60

Torradas douradas e estaladiças todos os dias
Com 8 definições e grelha de aquecimento integrada para pão

Esta torradeira compacta é fornecida com 8 definições e 2 grandes ranhuras

variáveis, para que obtenha resultados uniformes, independentemente dos

diferentes tipos de pão. A grelha de aquecimento integrada para pão permite-lhe

aquecer facilmente o seu pão, bolos e pastéis favoritos.

Resultados uniformes

8 regulações de torragem para satisfazer todas as preferências

2 ranhuras variáveis grandes para pães de diferentes tamanhos

Grelha integrada para aquecer pão, bolos ou pastéis

Fácil de utilizar

Aquecer e descongelar de uma só vez

Botão de cancelamento para interromper a torragem a qualquer momento

Tabuleiro para migalhas amovível para uma fácil limpeza

Elevação extra para remover pedaços mais pequenos de forma segura

Protecção adicional de desligar automático



Torradeira HD2581/60

Destaques

8 regulações de torragem

As 8 regulações permitem-lhe torrar diferentes

tipos de pão sem o risco de o queimar. Ajuste

a regulação de torragem às suas preferências e

prepare as torradas da forma que mais gosta.

2 ranhuras variáveis grandes

2 ranhuras variáveis grandes para pães de

diferentes tamanhos. O pão é mantido no

centro para uma torragem uniforme em ambos

os lados, graças à função de autocentragem.

Grelha integrada para pães

Grelha integrada para aquecer facilmente o

seu pão, bolos e pastéis favoritos.

Aquecer e descongelar de uma só vez

A função de reaquecimento aquece torradas

em alguns segundos, enquanto a função de

descongelação ajuda a torrar pão congelado

de uma só vez.

Parar a qualquer momento

Parar a qualquer momento que desejar,

premindo o botão de paragem.

Tabuleiro para migalhas amovível

Fácil de limpar graças ao tabuleiro para

migalhas amovível.

Função de elevação extra

Função elevação extra para remover facilmente

os pedaços de pão mais pequenos.

Protecção adicional de desligar automático

Protecção adicional de desligar automático

protege o produto contra curto-circuitos.

 



Torradeira HD2581/60

Especificações

País de origem

Fabricada na: China

Design e acabamento

Cor(es): Verde deserto

Material da estrutura principal: Plástico

Especificações gerais

Número de níveis de torragem: 8

Caraterísticas do produto: Torragem ajustável,

Desativação automática, Botão de

cancelamento, Parede exterior fria, Função

para descongelar, Função de elevação extra,

Compartimento do fio integrado

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 760-900 W

Voltagem: 220-240 V

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA):

304x184x214 mm
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