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HD2595/00

Torradas com um dourado uniforme todos os

dias
Design compacto de 2 aberturas, incluindo função de

reaquecimento

Saboreie torradas sempre deliciosas com esta torradeira compacta. Com duas

aberturas grandes para pão, aberturas para pão de largura variável para uma

torragem uniforme e controlo da tostagem para obter os resultados que deseja.

Inclui ainda um tabuleiro para migalhas amovível para limpeza fácil.

Resultados com torragem uniforme

2 aberturas amplas para torrar fatias

4 funções em 1 (reaquecer/descongelar/cancelar/7 níveis de torragem)

Reaquecimento para aquecer torradas em alguns segundos

Descongelar para torrar pão congelado

7 níveis de torragem para satisfazer todos os gostos

Cancelar: parar a qualquer momento que desejar

Fácil de usar

Tabuleiro para migalhas amovível para limpeza fácil

Função elevação extra para remover facilmente os pedaços de pão mais pequenos

Exterior frio: exterior mantém-se frio, enquanto ocorre a torragem no interior
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Destaques

2 aberturas amplas

2 aberturas amplas para torrar fatias grossas ou

finas.

4 funções em 1

4 funções em 1

(reaquecer/descongelar/cancelar/7 níveis de

torragem).

Função de reaquecimento

Reaquecimento para aquecer torradas em

alguns segundos.

Função para descongelar

Descongelar para torrar pão congelado.

7 níveis de torragem

7 níveis de torragem para satisfazer todos os

gostos.

Função para cancelar

Cancelar: parar a qualquer momento que

desejar, premindo o botão para parar.

Tabuleiro para migalhas amovível

Tabuleiro para migalhas amovível para

limpeza fácil.

Função elevação extra

Função elevação extra para remover facilmente

os pedaços de pão mais pequenos.

Exterior frio

Exterior frio: exterior mantém-se frio, enquanto

ocorre a torragem no interior.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Especificações de design

Materiais: Plástico (PP/PC/ABS), topo

cromado

Cor(es): Branco

Especificações gerais

Suporte antideslize

Compartimento do fio integrado

Especificações técnicas

Alimentação: 800 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo de alimentação: 0,85 m
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