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HD2595/00

Elke dag gelijkmatig goudbruin geroosterd brood
Compact ontwerp met 2 sleuven, inclusief opwarmfunctie

Met dit broodrooster maakt u elke keer weer de lekkerste geroosterde broodjes.

Dankzij de twee grote broodsleuven van instelbare breedte en de functie voor

variabele bruining bent u altijd verzekerd van gelijkmatig, perfect geroosterd

brood. Het apparaat is eenvoudig schoon te maken dankzij de uitneembare

kruimellade.

Gelijkmatig geroosterd brood

2 brede sleuven om dunne sneden brood te roosteren

4 functies in 1 (opwarmen/ontdooien/annuleren/7 bruiningsniveaus)

opwarmfunctie om uw geroosterde brood binnen seconden op te warmen

ontdooifunctie om bevroren brood te ontdooien

7 bruiningsniveaus zodat u naar wens kunt roosteren

annuleren: stop op elk gewenst moment

Gebruiksvriendelijk

Uitschuifbare kruimellade voor eenvoudig schoonmaken

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood te verwijderen

Koelblijvende behuizing: koel aan de buitenkant, geroosterd aan de binnenkant



Broodrooster HD2595/00

Kenmerken

2 brede sleuven

2 brede sleuven om dikke en dunne sneden

brood te roosteren

4 functies in 1

4 functies in 1

(opwarmen/ontdooien/annuleren/7

bruiningsniveaus)

Opwarmfunctie

opwarmfunctie om uw geroosterde brood

binnen seconden op te warmen.

Ontdooifunctie

ontdooifunctie om bevroren brood te ontdooien

7 bruiningsniveaus

7 bruiningsniveaus zodat u naar wens kunt

roosteren.

Annuleerfunctie

annuleren: stop op elk gewenst moment door

te drukken op de stopknop.

Uitschuifbare kruimellade

Uitschuifbare kruimellade voor eenvoudig

schoonmaken.

Liftfunctie

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood

te verwijderen.

Droogkookbeveiliging

Koelblijvende behuizing: koel aan de

buitenkant, geroosterd aan de binnenkant.

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

Ontwerpspecificaties

Materialen: Plastic behuizing (PP/PC/ABS),

verchroomde bovenkant

Kleur(en): Wit

Algemene specificaties

Antislipvoetjes

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Technische specificaties

Vermogen: 800 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 0,85 m
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