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2 otwory

Małe wymiary

Czarno-srebrny, matowy
metaliczny

 

HD2586/20 Prosty sposób na dobre grzanki
Niewielki metalowy toster z dużymi otworami na pieczywo

Ciesz się smacznymi grzankami za każdym razem dzięki temu niewielkiemu

metalowemu tosterowi firmy Philips. Jest on wyposażony w 2 szerokie otwory,

otwory o regulowanej szerokości zapewniające równe opiekanie oraz funkcję

regulacji czasu opiekania. Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie.

Tak, jak lubisz

Wyśrodkowane otwory umożliwiają równomierne opiekanie pieczywa

Regulacja czasu opiekania — siedem poziomów

Niewielkie rozmiary tostera pozwalają oszczędzić miejsce na stole

Łatwa obsługa

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Mechanizm zwijania przewodu ułatwia przechowywanie

Maksymalne bezpieczeństwo

Wyłącznik bezpieczeństwa działa w przypadku zablokowania pieczywa

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie



Toster HD2586/20

Zalety

Nienagrzewająca się obudowa

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można

jej bezpiecznie dotykać.

Przycisk anulowania

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w

dowolnym momencie

Wyjmowana tacka na okruszki

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce

na okruszki.

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Toster wyłączy się automatycznie w przypadku

zablokowania się pieczywa.

Wysoki podnośnik pieczywa

Funkcja ta umożliwia podnoszenie kromek na

większą wysokość i bezpiecznie wyjmowanie

pieczywa.

Szerokie otwory na pieczywo

Ten toster firmy Philips z wyśrodkowanymi

otworami pozwala na przyrządzanie grubego

lub cienkiego pieczywa i utrzymywanie

kromek dokładnie pośrodku urządzenia, dzięki

czemu uzyskuje się równomiernie opieczone

grzanki.

Siedem poziomów zarumienienia

Toster z kolekcji Avance firmy Philips oferuje

siedem regulowanych poziomów

zarumienienia pieczywa.

Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie rozmiary tostera pozwalają

oszczędzić miejsce na stole

Mechanizm zwijania przewodu

Mechanizm zwijania przewodu ułatwia

przechowywanie
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiały: Matowa obudowa ze stali

szlachetnej, Chromowana górna część

Kolor(y): Metaliczny srebrny, czarny

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Dane techniczne

Moc: 870–950 W

Wymiary otworów (dł. x szer. x wys.):

130 x 32 x 120 mm

Długość przewodu: 0,8 m

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz
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