Kenyérpirító
Daily Collection
8 beállítás
Beépített zsemlemelegítő rács
Kompakt kialakítás
Fedél

HD2582/00

Ropogós, aranybarna pirítós minden nap
8 beállítással és beépített zsemlemelegítő ráccsal
A kompakt kenyérpirító 8 beállítással és 2 nagyméretű, állítható rekesszel rendelkezik, hogy ön kenyérfajtától
függetlenül egyenletesen átpirult pirítósokat élvezhessen. A beépített zsemlemelegítő rács segítségével pedig
kedvenc zsemléit és más pékáruit is könnyedén felmelegítheti.
Egyenletes pirítás
8 pirítási beállítás az egyéni ízléseknek megfelelően
2 nagyméretű, állítható rekesz a különböző kenyérméretekhez
Beépített zsemletartó péksütemények, tésztafélék, zsemlefélék felmelegítéséhez
Egyszerű használat
Újramelegítés és kiolvasztás egyszerre
A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást
Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért
Magas kenyérkiemelő a kisebb méretű pirítósok biztonságos kivételéhez
Extra automatikus kikapcsolás funkció

Kenyérpirító
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Fénypontok
8 pirítási beállítás

Újramelegítés és kiolvasztás egyszerre

Extra kenyérkiemelő

A 8 pirítási beállítással anélkül piríthat
különböző kenyérfajtákat, hogy a megégéstől
kellene tartania. Csak állítsa a pirítás mértékét
az önnek megfelelő beállításra, és pirítósa
olyan lesz, amilyennek elképzelte.

Az újramelegítési funkcióval másodpercek alatt
felmelegítheti pirítósait, a kiolvasztás
funkcióval pedig fagyasztott kenyérből is
pillanatok alatt pirítóst készíthet.

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb
pirítósokat is könnyedén kiemelheti.
Extra automatikus kikapcsolás funkció

Bármikor leállítható
2 nagyméretű, állítható rekesz

Az extra automatikus kikapcsolás funkció
megvédi a terméket a rövidzárlatok ellen.
2 nagyméretű, állítható rekesz a különböző
kenyérméretekhez. A középrehúzó funkcióval a
kenyérszeletek a készülék közepén tarthatók,
melynek köszönhetően egyenletes pirulás
érhető el mindkét oldalon.

A leállítás gombbal bármikor leállíthatja a
pirítást.
Kivehető morzsatálca

Beépített zsemletartó

A kivehető morzsatálcának köszönhetően
egyszerűen tisztítható.

A beépített zsemletartóval kedvenc zsemléit és
más pékáruit is könnyedén felmelegítheti.

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a
költségeket, az energiafelhasználást és a
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen
környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a
Philips Green fókuszterületein energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes
anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,
megbízható működés a termék egész
élettartama alatt.
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Műszaki adatok
Tartozékok
Mellékelve: Fedél

Általános jellemzők
Pirítási fokozatok száma: 8
Termékjellemzők: Állítható pirítási fokozat,
Automatikus kikapcsolás, Kiadó gomb, Hideg
falú burkolat, Kiolvasztás funkció, Extra
kenyérkiemelő, Beépített kábeltároló

Származási hely
Gyártó ország: Kína
Formatervezés és kidolgozás
Szín(ek): Fehér
A készülék anyaga: Műanyag

Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia
Fenntarthatóság
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított
papír
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Műszaki adatok
Frekvencia: 50–60 Hz
Energiaellátás: 760-900 W
Feszültség: 220–240 V
Tömeg és méretek
Csomag méretei (H x Sz x M): 304 x 184 x
214 mm

