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Златисто-кафяви, равномерно препечени филийки

всеки ден

Компактен, с 2 отделения и функция за претопляне

Наслаждавайте се всеки път на вкусен препечен хляб с този компактен тостер. Разполага с

2 големи отделения за хляб, отделения за хляб с променлива ширина и регулатор за

променливо препичане, за да препичате точно по мярка. Подвижна тава за трохи за лесно

почистване.

Равномерно препичане

2 широки отделения за филии

4 функции в 1 (претопляне, размразяване, отказ, 7 степени на препичане)

Претопляне на препечените филийки за секунди

Размразяване, за препичане на замразен хляб

7 степени на препичане за всеки вкус

Отказ: спиране веднага, щом пожелаете

Лесна употреба

Хладни стени: хладни отвън по време на препичане

Високо повдигане за лесно изваждане на малки парчета хляб

Издърпваща се тавичка за трохи, за лесно почистване
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Акценти

2 широки отделения

2 широки отделения за препичане на дебели или

тънки филии.

4 функции в 1

4 функции в 1 (претопляне, размразяване, отказ, 7

степени на препичане).

7 степени на препичане

7 степени на препичане за всеки вкус.

Функция "Отказ"

Отказ: спиране веднага, щом пожелаете, като

натиснете бутона за спиране.

Хладни стени

Хладни стени: хладни отвън по време на препичане.

Размразяване

Размразяване, за препичане на замразен хляб.

Функция за високо повдигане

Високо повдигане за лесно изваждане на малки

парчета хляб.

Функция за претопляне

Претопляне на препечените филийки за секунди.

Издърпваща се тавичка за трохи

Издърпваща се тавичка за трохи, за лесно почистване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материали: Пластмасов корпус (ПП/ПК/ABS),

хромиран капак

Цвят (цветове): Черно

Общи спецификации

Неплъзгащи се крачета

Отделение за съхранение на кабела

Технически данни

Захранване: 800 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 0,85 м
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