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Równomiernie opieczone, złociste tosty

każdego dnia
Kompaktowa konstrukcja z 2 otworami, funkcja podgrzewania

Ciesz się smacznymi grzankami za każdym razem dzięki temu niewielkiemu

tosterowi. Jest on wyposażony w 2 szerokie otwory, otwory o regulowanej

szerokości zapewniające równe opiekanie oraz w regulowaną intensywność

opiekania umożliwiającą opiekanie według własnych upodobań. Wyjmowana

tacka na okruszki ułatwia czyszczenie.

Równomierne opiekanie

2 szerokie otwory do opiekania kawałków pieczywa

4 funkcje w 1 (podgrzewanie/rozmrażanie/anulowanie/7 poziomów opiekania)

Funkcja podgrzewania umożliwia ponowne opieczenie tosta w kilka sekund

Funkcja rozmrażania umożliwia opiekanie zamrożonego pieczywa

7 poziomów opiekania — w zależności od preferencji użytkownika

Anulowanie — można zatrzymać pracę urządzenia w dowolnym momencie

Wygodne użytkowanie

Wysuwana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Wysoki podnośnik umożliwia łatwe usuwanie małych kawałków chleba

Nienagrzewająca się obudowa — zewnętrzna część urządzenia pozostaje chłodna
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Zalety

2 szerokie otwory

2 szerokie otwory do opiekania grubych lub

cienkich kawałków pieczywa.

4 funkcje w 1

4 funkcje w 1

(podgrzewanie/rozmrażanie/anulowanie/7

poziomów opiekania).

Funkcja podgrzewania

Funkcja podgrzewania umożliwia ponowne

opieczenie tosta w kilka sekund.

Funkcja rozmrażania

Funkcja rozmrażania umożliwia opiekanie

zamrożonego pieczywa.

7 poziomów opiekania

7 poziomów opiekania — w zależności od

preferencji użytkownika.

Funkcja anulowania

Anulowanie — można zatrzymać pracę

urządzenia w dowolnym momencie, naciskając

przycisk zatrzymania.

Wysuwana tacka na okruszki

Wysuwana tacka na okruszki ułatwia

czyszczenie.

Wysoki podnośnik pieczywa

Wysoki podnośnik umożliwia łatwe usuwanie

małych kawałków chleba.

Nienagrzewająca się obudowa

Nienagrzewająca się obudowa — zewnętrzna

część urządzenia pozostaje chłodna.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiały: Obudowa plastikowa (PP/PC/ABS),

chromowana część górna

Kolor(y): Biały

Informacje ogólne

Stopy antypoślizgowe

Wbudowany schowek na przewód

Dane techniczne

Moc: 800 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 0,85 m
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