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Jämn och gyllenbrun rostning varje dag
Kompakt design med två fack och återuppvärmningsfunktion

Njut av läckert rostat bröd varje dag med den här kompakta brödrosten. Den har

två stora brödfack med justerbar bredd för jämnt rostat bröd och justerbart

rostningsreglage så att du kan rosta brödet så som du vill ha det. Löstagbar

smulbricka för enkel rengöring.

Jämnt rostat bröd

2 breda fack för rostning av skivor

4 funktioner i 1 (återuppvärmning/upptining/avbryt/7 rostningssteg)

med återuppvärmning kan du värma brödet på några sekunder

upptining för rostning av djupfryst bröd

7 rostningssteg för personliga önskemål

avbryt: avbryt rostningen när du vill

Lättanvänd

utdragbar smulbricka för enkel rengöring

Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort små brödbitar

svala sidor: sval på utsidan medan insidan rostas
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Funktioner

2 breda fack

2 breda fack för rostning av tunna eller tjocka

skivor.

4 funktioner i 1

4 funktioner i 1

(återuppvärmning/upptining/avbryt/7

rostningssteg).

Återuppvärmningsfunktion

med återuppvärmning kan du värma brödet på

några sekunder.

Upptiningsfunktion

upptining för rostning av djupfryst bröd.

7 rostningssteg

7 rostningssteg för personliga önskemål.

Avbryt-funktion

Avbryt: avbryt rostningen när du vill genom att

trycka på stoppknappen.

utdragbar smulbricka

utdragbar smulbricka för enkel rengöring.

Hög upphöjningsfunktion

Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort

små brödbitar.

svala sidor

svala sidor: sval på utsidan medan insidan

rostas.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Material: Plasthölje (PP/PC/ABS),

krompläterad yta

Färg(er): Vit

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter

Inbyggd sladdförvaring

Tekniska specifikationer

Effekt: 800 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 0,85 m
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