
 

Toaster
Daily Collection

 
8 indstillinger

Integreret bollevarmer

Kompakt design

 

HD2581/90

Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
Med 8 indstillinger samt indbygget bollevarmer

Denne kompakte brødrister har 8 indstillinger og 2 store brødholdere med variabel bredde, så du kan opnå

ensartet ristning af forskellige brødtyper. Med den integrerede bollerist kan du nemt varme dine foretrukne boller

og kager.

Ensartet ristning

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser

Integreret bollerist til opvarmning af rundstykker, wienerbrød eller boller

Nem at anvende

Genopvarm og optø på én gang

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Aftagelig krummebakke for nem rengøring

Funktion til højt løft, så små stykker sikkert kan tages ud

Ekstra beskyttelse med automatisk slukning



Toaster HD2581/90

Vigtigste nyheder

8 risteindstillinger

8 indstillinger gør det muligt at riste forskellige

typer brød uden risiko for, at det brænder på.

Juster risteindstillingen efter behov, og få dit

brød ristet, som du ønsker det.

2 store, variable brødholdere

2 store, variable brødholdere til brød i

forskellige størrelser. Brødet holdes fast i

midten for en mere ensartet ristning på begge

sider takket være den selvcentrerende funktion.

Integreret bollerist

Integreret bollerist til opvarmning af dine

foretrukne typer af boller, wienerbrød og

rundstykker.

Genopvarm og optø på én gang

Genopvarmningsfunktionen opvarmer det

ristede brød på få sekunder, og

optøningsfunktionen hjælper med at riste

frosset brød i én arbejdsgang.

Stop når som helst

Stop når som helst ved at trykke på

stopknappen.

Aftagelig krummebakke

Nem at rengøre takket være den aftagelige

krummebakke.

Ekstraløft-funktion

Ekstraløft-funktion for nem udtagning af små

stykker brød.

Ekstra beskyttelse med automatisk slukning

Ekstra beskyttelse med automatisk slukning,

der beskytter produktet mod kortslutning.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Toaster HD2581/90

Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Design og finish

Farve(r): Sort

Materiale: basisenhed: Plastik

Generelle specifikationer

Antal ristningsniveauer: 8

Produktfunktioner: Justerbar ristning, Auto-

sluk, Stop-knap, Coolwall-kabinet,

Optøningsfunktion, Ekstraløft-funktion,

Integreret ledningsopbevaring

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 760-900 W

Spænding: 220-240 V

Designspecifikationer

Produktets mål (L x B x H): 18,8 x 27,5 x

15,6 cm
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