Brødrister
Daily Collection
Åtte innstillinger
Integrert varmestativ
Kompakt design

HD2581/90

Gyllenbrunt ristet brød hver dag
Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller
Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt
resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og
rundstykker.
Jevne resultater
Åtte bruningsinnstillinger for forskjellige smaker
To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser
Innebygd bollestativ for oppvarming av rundstykker, kaker eller boller
Lett å bruke
Oppvarming og tining på samme tid
Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst
Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring
Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt
Med ekstra automatisk avslåing
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Høydepunkter
Åtte bruningsinnstillinger

Oppvarming og tining på samme tid

Høy løftefunksjon

Åtte innstillinger gjør det mulig å riste
forskjellige typer brød, uten at du risikerer å
brenne det. Juster bruningsinnstillingen etter
din smak, og rist brødet på ønsket måte.

Gjenoppvarmingsfunksjonen varmer opp ristet
brød på få sekunder, og opptiningsfunksjonen
rister frosne brød i én omgang.

Høy løftefunksjon for å enkelt fjerne små
brødskiver.
Med ekstra automatisk avslåing

Stopp når som helst
To store variable slisser

To store variable slisser for forskjellige
brødstørrelser. Brødet holdes i midten for å gi
deg jevne bruningsresultater på begge sider,
takket være den selvsentrerende funksjonen.

Stopp når som helst ved å trykke på
stoppknappen.

Ekstra beskyttelse med automatisk avslåing
beskytter produktet mot kortslutning.

Avtakbart smulebrett

Innebygd bollestativ

Enkel å rengjøre takket være det avtakbare
smulebrettet.
Innebygd bollestativ som du enkelt kan varme
opp boller, kaker og rundstykker med.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Opprinnelsesland
Produsert i: Kina

Generelle spesiﬁkasjoner
Antall bruningsnivåer: 8
Produktfunksjoner: Justerbar bruning,
Automatisk avslåing, Kanselleringsknapp, Kald
vegg på yttersiden, Tinefunksjon, Høy
løftefunksjon, Integrert ledningsoppbevaring

Design og utseende
Farge(r): Svart
Materiale i hoveddelen: Plast
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Bærekraft
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
Tekniske spesiﬁkasjoner
Frekvens: 50–60 Hz
Drift: 760–900 W
Spenning: 220–240 V
Designmessige spesiﬁkasjoner
Produktmål (L x B x H): 18,8 x 27,5 x 15,6 cm

