
 

Toster
Daily Collection

 
8 ustawień

Wbudowany ruszt do
podgrzewania bułek

Kompaktowa konstrukcja

Pokrywka chroniąca przed
kurzem

 

HD2582/90 Chrupiące, złociste tosty każdego dnia
8 ustawień i wbudowany ruszt do podgrzewania bułek

Kompaktowy toster z 8 ustawieniami, wyposażony w 2 duże regulowane otwory,

które zapewniają równomierne opiekanie każdego rodzaju pieczywa.

Wbudowany ruszt pozwala także łatwo podgrzewać bułki, ciastka i rogaliki.

Równomierne opiekanie

8 poziomów opiekania umożliwia dostosowanie urządzenia do swoich preferencji

2 duże otwory pozwalają opiekać pieczywo różnej wielkości

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia podgrzewanie ciastek i bułek

Wygodne użytkowanie

Podgrzewanie i rozmrażanie za jednym podejściem

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Funkcja automatycznego wyłączania



Toster HD2582/90

Zalety

8 poziomów opiekania

8 poziomów umożliwia opiekanie różnych

rodzajów chleba bez ryzyka przypalenia.

Dostosuj ustawienia opiekania do swoich

preferencji i uzyskaj dokładnie takie tosty, jakie

lubisz.

2 duże regulowane otwory

2 duże otwory pozwalają opiekać pieczywo

różnej wielkości. Dzięki wyśrodkowanym

otworom chleb zawsze znajduje się pośrodku,

co umożliwia jego równomierne opiekanie.

Wbudowany ruszt do bułek

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia łatwe

podgrzewanie ulubionych ciastek i bułek.

Podgrzewanie i rozmrażanie za jednym

podejściem

Funkcja podgrzewania pozwala na szybkie

podgrzanie pieczywa, a funkcja rozmrażania

umożliwia opiekanie zamrożonego chleba.

Możliwość przerwania w dowolnym

momencie

Pracę urządzenia można zatrzymać w

dowolnym momencie, naciskając przycisk

zatrzymania.

Wyjmowana tacka na okruszki

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce

na okruszki.

Funkcja podnoszenia pieczywa

Wysoki podnośnik umożliwia łatwe usuwanie

małych kawałków chleba.

Funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania chroni

produkt przed zwarciem.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Pokrywka chroniąca przed kurzem

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Czarny

Materiał korpusu: Plastik

Informacje ogólne

Liczba poziomów opiekania: 8

Charakterystyka produktu: Regulacja

opiekania, Automatyczne wyłączanie, Przycisk

anulowania, Nienagrzewająca się obudowa,

Funkcja rozmrażania, Funkcja podnoszenia

pieczywa, Wbudowany schowek na przewód

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 760–900 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 304 x

184 x 214 mm
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