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2 aberturas

Compacto

Preto e prateado, metal
escovado

 

HD2586/20 Torradas deliciosas com facilidade
Torradeira compacta em metal com aberturas grandes para

pão

Saboreie torradas sempre deliciosas com esta torradeira compacta em metal da

Philips. Com 2 aberturas grandes para pão, aberturas para pão de largura variável

para uma torragem uniforme e controlo da torragem variável. Tabuleiro para

migalhas amovível para limpeza fácil.

Tudo exactamente ao seu gosto

Aberturas de largura variável e auto-centragem para pão torrado uniformemente

Controlo de torragem ajustável com sete níveis

Compacta torradeira que poupa espaço na sua bancada

Fácil de experimentar

Tabuleiro para migalhas amovível para uma fácil limpeza

Estrutura de enrolamento do cabo para arrumação simples

Com a máxima segurança

Desactivação automática de segurança em caso de pão preso

O exterior da torradeira permanece frio ao toque para mais segurança

Função elevação para remover de forma segura pedaços mais pequenos

Botão de cancelamento para interromper a torragem em qualquer momento



Torradeira HD2586/20

Destaques

Parede exterior fria

O exterior da torradeira permanece frio ao

toque para mais segurança.

Botão de cancelamento

Botão de cancelamento para interromper a

torragem em qualquer momento

Tabuleiro para migalhas amovível

É fácil de limpar graças ao tabuleiro para as

migalhas amovível.

Desligar automático de segurança

A torradeira desligar-se-á automaticamente se

o pão ficar preso no interior.

Função elevação extra

Esta funcionalidade permite-lhe elevar ainda

mais pedaços mais pequenos de pão para os

remover de forma segura.

Aberturas largas com auto-centragem

Torradeira Philips com aberturas de auto-

centragem permite-lhe colocar fatias grossas

ou finas e assegurar-se de que estas se

mantêm centradas para um pão torrado

uniformemente.

Sete níveis ajustáveis

A torradeira da colecção Philips Avance tem

sete níveis ajustáveis para controlo da

torragem.

Design compacto

Compacta torradeira que poupa espaço na sua

bancada

Estrutura de enrolamento do cabo

Estrutura de enrolamento do cabo para

arrumação simples
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Especificações

Especificações de design

Materiais: Caixa em aço inoxidável escovado,

Parte superior cromada

Cor(es): Metal prateado, preto

Especificações gerais

Compartimento do fio

Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 870-950 W

Tamanho das aberturas (C x L x A): 130 x 32 x

120 mm

Comprimento do cabo: 0,8 m

Voltagem: 220 - 240 V

Frequência: 50 - 60 Hz
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