
Prăjitor de pâine

Daily Collection

 
2 fante

Compact

Negru argintiu, metal lucios

 

HD2586/20

Pâine prăjită bine cu uşurinţă
Prăjitor de pâine cu design compact din metal cu fante mari

pentru pâine

Savurează de fiecare dată pâine prăjită cu acest prăjitor compact Philips. Prezintă

2 fante mari pentru pâine, pentru diferite dimensiuni ale feliei de pâine, asigurând

o prăjire uniformă şi un control variabil al rumenirii pentru a pregăti pâinea prăjită

după cum îţi doreşti. Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare

uşoară.

Aşa cum îţi dorești

Fante centrate cu lăţime variabilă pentru rumenire uniformă a pâinii

Şapte niveluri reglabile de control al rumenirii

Prăjitor de pâine compact pentru a economisi spaţiul de pe masă

Uşor de utilizat

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Opţiune de înfăşurare a cablului pentru depozitare uşoară

Cu protecţie maximă

Oprire automată de siguranţă (în cazul în care se blochează pâinea)

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Funcţie de ridicare pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment



Prăjitor de pâine HD2586/20

Repere Specificaţii

Perete exterior cu răcire

Peretele exterior al friteuzei rămâne rece.

Buton Cancel (anulare)

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice

moment

Tavă de firimituri detaşabilă

Este uşor de curăţat datorită tăviţei de firimituri

detaşabile.

Sistem de oprire automat

Prăjitorul de pâine se va opri automat dacă

pâinea se blochează în interior.

Caracteristică de ridicare înaltă

Această funcţie permite ridicarea suplimentară

a bucăţilor mici de pâine pentru extragerea

acestora în siguranţă.

Fante largi centrate

Prăjitor de pâine Philips cu fante centrate ce

permit introducerea feliilor groase sau subţiri şi

centrarea acestora pentru rumenire uniformă.

Şapte niveluri de reglare

Prăjitorul de pâine din colecţia Philips Avance

dispune de şapte niveluri reglabile de control

al rumenirii.

Design compact

Prăjitor de pâine compact pentru a economisi

spaţiul de pe masă

Opţiune de înfăşurare a cablului

Opţiune de înfăşurare a cablului pentru

depozitare uşoară

 

Specificaţii de design

Materiale: Carcasă din oţel inoxidabil lustruit,

Parte superioară cromată

Culori: Argintiu metalizat, negru

Specificaţii generale

Sistem depozitare cablu

Sistem anti-alunecare

Specificaţii tehnice

Alimentare: 870-950 W

Dimensiune slot (L x A x Î): 130 x 32 x

120 mm

Lungime cablu: 0,8 m

Tensiune: 220 - 240 V

Frecvenţă: 50 - 60 Hz
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