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Daily Collection

 

2 fante

Compact

Bej alb

Reîncălzire

 

HD2595/00

Pâine prăjită, rumenită uniform în fiecare zi
Design compact cu 2 sloturi, inclusiv funcţie de reîncălzire

Savurează de fiecare dată pâine prăjită cu acest prăjitor compact. 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 dorești. Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare

uşoară.

Rezultate de prăjire uniformă

2 fante largi pentru prăjirea feliilor de pâine

4 funcţii în 1 (reîncălzire/dezgheţare/anulare/7 niveluri de rumenire)

Reîncălzire pentru a încălzi pâinea prăjită în câteva secunde

Dezgheţare pentru a prăji pâinea din congelator

7 niveluri de rumenire pentru preferinţe individuale

Anulare: oprește în orice moment dorești

Uşor de utilizat

Tavă glisantă pentru firmituri pentru curăţare uşoară

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate cu uşurinţă bucăţile mici de pâine

Perete rece: rece în exterior, în timpul prăjirii la interior



Prăjitor de pâine HD2595/00

Repere

2 fante largi

2 fante largi pentru prăjirea feliilor groase sau

subţiri.

4 funcţii în 1

4 funcţii în 1 (reîncălzire/dezgheţare/anulare/7

niveluri de rumenire).

Funcţie de reîncălzire

Reîncălzire pentru a încălzi pâinea prăjită în

câteva secunde.

Funcţie dezgheţare

Dezgheţare pentru a prăji pâinea din

congelator.

7 niveluri de rumenire

7 niveluri de rumenire pentru preferinţe

individuale.

Funcţie de anulare

Anulare: oprește în orice moment dorești

apăsând butonul de oprire.

Tavă glisantă pentru firmituri

Tavă glisantă pentru firimituri pentru curăţare

uşoară.

Caracteristică de ridicare înaltă

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate

cu uşurinţă bucăţile mici de pâine.

Perete rece

Perete rece: rece în exterior, în timpul prăjirii la

interior.

Logo Philips Green

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

 



Prăjitor de pâine HD2595/00

Specificaţii

Specificaţii de design

Materiale: Carcasă plastic (PP/PC/ABS), parte

superioară cromată

Culori: Alb

Specificaţii generale

Sistem anti-alunecare

Compartiment pentru cablu integrat

Specificaţii tehnice

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 0,85 m
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