Broodrooster
Daily Collection
Lange sleuf
Ingebouwde broodjeswarmer
Plastic
Wit

HD2590/00

Elke dag goudbruin geroosterd brood
Met 8 bruiningsstanden en geïntegreerde broodjeswarmer
Broodrooster met lange sleuf en 8 instellingen voor een gelijkmatig, goudbruin resultaat, ongeacht wat u roostert
of hoe u uw brood graag eet. De ingebouwde opzethouder voor broodjes biedt plaats aan diverse soorten
deegwaren en zelfs croissants.
Veelzijdig, precies en gelijkmatig roosteren
Lange sleuf is geschikt voor verschillende broodsoorten
8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren
Ontdooimodus
Eenvoudig te bedienen
Ingebouwde opzethouder voor broodjes, croissants en nog veel meer
Lifthendel voor veilig uitnemen van kleinere etenswaren
Uitneembare kruimellade voor eenvoudig schoonmaken
Opwarmmodus
Maximale veiligheid
Koelblijvende behuizing isoleert tegen brandwonden
Annuleerknop voor direct uitschakelen
Automatische uitschakeling beschermt in geval van vastzittend brood

Broodrooster

HD2590/00

Kenmerken
Ontwerp met lange sleuf

Lifthendel

Annuleerknop voor direct uitschakelen

In één lange sleuf past vrijwel elk type brood
dat u wenst.

Een lifthendel geeft kleine etenswaren een
extra zet voor veilig en eenvoudig uitnemen.

De annuleerknop stopt het roosteren op elk
gewenst moment voor een veilige en
nauwkeurige bediening.

8 bruiningsinstellingen

Uitneembare kruimellade
Beveiliging met automatische uitschakeling

Stel de roostertijd in voor elk type brood, zoals
u het wilt.

Eenvoudig schoon te maken en te houden
dankzij de uitneembare kruimellade.

Ontdooimodus

Opwarmmodus

In de ontdooimodus roostert u moeiteloos
bevroren brood in één keer met één druk op de
knop.

In de opwarmmodus warmt u eerder geroosterd
brood in een paar seconden met één druk op
de knop op.

Ingebouwde opzethouder voor broodjes

Koelblijvende behuizing

Een ingebouwde broodjeswarmer verwarmt
broodjes, croissants en nog veel meer.

Geïsoleerd ontwerp betekent dat de buitenkant
altijd koel blijft en veilig kan worden
aangeraakt.

Automatische uitschakeling in geval van
vastzittend brood beschermt tegen kortsluiting.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Land van herkomst
Geproduceerd in: China

Annuleerknop, Coolwall-behuizing, Opbergvak
voor snoer, Ontdooifunctie, Uittilfunctie,
Antislipvoetjes

Ontwerp en afwerking
Kleur(en): Wit
Materiaal hoofdunit: Plastic

Service
2 jaar wereldwijde garantie

Algemene speciﬁcaties
Aantal bruiningsniveaus: 8,0
Productkenmerken: Instelbare
bruiningsniveaus, Automatische uitschakeling,

Duurzaamheid
Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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Technische speciﬁcaties
Snoerlengte: 0,85 m
Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 870-1030 W
Voltage: 220 - 240 volt

