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Bánh mì nướng vàng ươm, giòn ruộm mỗi ngày
Với 8 cài đặt và vỉ hâm nóng bánh bao gắn kèm

Máy nướng bánh mì nhỏ gọn này có 8 cài đặt nướng vàng và 2 khe nướng lớn có thể  thay đổi độ rộng, nhờ vậy bạn sẽ có được hiệu

quả nướng vàng đồng đều dù là loại bánh mì gì. Vỉ hâm nóng bánh bao gắn kèm cũng cho phép bạn hâm nóng các loại bánh bao, bánh

ngọt và ổ bánh mì ưa thích một cách dễ dàng.

Hiệu quả nướng vàng đồng đều

8 cài đặt nướng vàng, tùy chỉnh theo từng sở  thích cá nhân

2 khe nướng lớn, độ rộng thay đổ i cho nhiều kích cỡ  bánh mì

Vỉ hâm nóng bánh bao gắn kèm để  làm nóng ổ bánh mì, bánh bao hay bánh ngọt

Dễ  sử  dụng

Hâm nóng, rã đông trong một lần thực hiện

Nút hủy để  ngừng nướng ở  bất kỳ lúc nào

Khay hứng mẩu vụn bánh có thể  lấy ra để  vệ  sinh máy dễ dàng hơn

Cần nâng bánh giúp lấy các miếng bánh nhỏ một cách an toàn

Bảo vệ  tự động tắt tăng cường
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Những nét chính

8 cài đặt nướng vàng

8 cài đặt cho phép bạn nướng nhiều loạ i bánh mì khác

nhau mà lớp vỏ bánh không bị cháy khét. Điều chỉnh cài

đặt nướng vàng theo sở  thích của bạn và nướng bánh

theo cách bạn muốn.

2 khe nướng lớn, độ rộng thay đổi

2 khe nướng lớn, độ rộng thay đổ i cho nhiều kích cỡ

bánh mì. Nhờ có tính năng tự điều chỉnh vào giữa, bánh

mì đượ c giữ ở  giữa khe nướng để  nướng vàng đồng đều

ở  cả hai bên.

Vỉ hâm nóng bánh bao gắn kèm

Vỉ hâm nóng bánh bao gắn kèm để  làm nóng các loạ i

bánh bao, bánh ngọt và ổ bánh mì ưa thích một cách dễ

dàng.

Hâm nóng, rã đông trong một lần thực hiện

Chức năng hâm nóng làm nóng bánh mì trong vài giây,

còn chức năng rã đông thì giúp làm chín bánh mì đông

lạnh chỉ trong một lần nướng.

Ngừng bất kỳ lúc nào

Dừng lạ i vào bất kỳ lúc nào bạn muốn bằng cách nhấn

nút dừng.

Khay đựng bánh vụn có thể  tháo rờ i

Dễ dàng vệ  sinh nhờ có khay đựng bánh vụn có thể

tháo rời.

Chức năng nâng cao

Tính năng nâng cao để  dễ dàng lấy ra những mẩu bánh

mì nhỏ .

Bảo vệ  tự  động tắt tăng cường

Chức năng Bảo vệ  tự động tắt tăng cường bảo vệ  sản

phẩm chống hiện tượng đoản mạch.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Phụ kiện

Bao gồm: Nắp đậy

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thiết kế và hoàn thiện

Màu: Đen

Vật liệu thân chính: Nhựa

Thông số chung

Số mức nướng vàng: 8

Các tính năng sản phẩm: Độ chín vàng điều chỉnh đượ c,

Tự động ngắt, Nút hủy lệnh, Vỏ máy mát, Chức năng rã

đông, Chức năng nâng cao, Hộc chứa dây nguồn

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Tần số: 50-60 Hz

Công suất: 760-900 W

Điện áp: 220-240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao):

304x184x214 mm
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