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Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
Kompaktna zasnova z 2 režama in funkcijo za pogrevanje

S tem kompaktnim opekačem bo okusen vsak vaš popečeni kruhek. Opremljen je

z dvema velikima režama za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost

in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke po vašem okusu.

Snemljiv pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.

Enakomerno popečen kruh

2 široki reži za rezine popečenega kruha

4 funkcije v 1 (pogrevanje/odmrzovanje/preklic/7 stopenj zapečenosti)

Pogrevanje opečenega kruha v nekaj sekundah

Odmrznite in popecite zamrznjen kruh

7 stopenj zapečenosti po lastnem okusu

Preklic: prekinete lahko kadarkoli

Enostavna uporaba

Drsni pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Funkcija visokega dviga za enostavno odstranjevanje manjših kosov kruha

Hladno ohišje: ohišje med peko ostane hladno
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Značilnosti

2 široki reži

2 široki reži za tanke ali debele rezine

popečenega kruha.

4 funkcije v 1

4 funkcije v 1

(pogrevanje/odmrzovanje/preklic/7 stopenj

zapečenosti).

Funkcija za pogrevanje

Pogrevanje opečenega kruha v nekaj

sekundah.

Funkcija odmrzovanja

Odmrznite in popecite zamrznjen kruh.

7 stopenj zapečenosti

7 stopenj zapečenosti po lastnem okusu.

Funkcija za preklic

Preklic: s pritiskom na gumb za zaustavitev

lahko prekinete kadarkoli.

Drsni pladenj za drobtine

Drsni pladenj za drobtine za enostavno

čiščenje.

Funkcija visokega dviga

Funkcija visokega dviga za enostavno

odstranjevanje manjših kosov kruha.

Hladno ohišje

Hladno ohišje: ohišje med peko ostane hladno.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Materiali: Plastično ohišje (PP/PC/ABS),

kromiran zgornji del

Barva: Bela

Splošne specifikacije

Nedrseče noge

Prostor za shranjevanje kabla

Tehnične specifikacije

Napajanje: 800 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50/60 Hz

Dolžina kabla: 0,85 m
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