
Brødrister

Daily Collection

 
2 slisser

Kompakt

Svart/sølv, børstet metall

 

HD2586/20

Få enkelt godt, ristet brød
Kompakt brødrister i metall med store brødslisser

Nyt godt, nyristet brød gang på gang med denne kompakte brødristeren i metall

fra Philips. Den har to store brødlisser, brødslisser med justerbar bredde for jevn

brødristing og variabel bruningskontroll. Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring.

Slik du vil ha det

Selvsentrerende slisser med variabel bredde for jevnt ristet brød

Sju justerbare nivåer for bruningskontroll

Kompakt brødrister som tar liten plass på benken

Enkel å bruke

Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring

Oppbevaringsplass for ledningen

Med maksimal sikkerhet

Automatisk sikkerhetsutkobling hvis brødet setter seg fast

Utsiden av brødristeren holder seg kald og er sikker å ta på

Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst



Brødrister HD2586/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kaldvegg på yttersiden

Utsiden av brødristeren holder seg kald og er

berøringssikker.

Kanselleringsknapp

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når

som helst

Avtakbart smulebrett

Den er enkel å rengjøre takket være det

avtakbare smulebrettet.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Brødristeren slås automatisk av hvis brødet

setter seg fast.

Høy løftefunksjon

Denne funksjonen gjør at du kan løfte små

brødskiver høyere, slik at du kan ta dem ut på

en trygg måte.

Brede slisser med selvsentrering

Brødristeren fra Philips med selvsentrerende

slisser gjør at både tykke og tynne skiver kan

holde seg midtstilte, slik at brødet blir jevnt

ristet.

Sju justerbar nivåer

Brødristeren i Philips Avance-serien har sju

justerbare nivåer for bruningskontroll.

Kompakt design

Kompakt brødrister som tar liten plass på

benken

Oppbevaringsplass for ledningen

Oppbevaringsplass for ledningen

 

Designmessige spesifikasjoner

Materialer: Kabinett i børstet rustfritt stål,

Forkrommet topp

Farge(r): Sølvmetall, svart

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 870–950 W

Slissestørrelse (L x B x H): 130 x 32 x 120 mm

Ledningslengde: 0,8 m

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz
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