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Rovnoměrně dozlatova opečené topinky každý

den
Kompaktní design se dvěma otvory včetně funkce ohřevu

Vychutnejte si čas od času dobrou topinku s tímto kompaktním topinkovačem.

Hlavními rysy jsou dva velké otvory pro pečivo, otvory pro pečivo s proměnlivou

šířkou pro různé propečení toastu podle vašich představ. Vyjímatelný tácek na

drobky pro snadné čištění.

Rovnoměrně opečené topinky

2 široké otvory pro plátky chleba

4 funkce v 1 (ohřev / rozmrazení / zrušit / 7 úrovní pečení)

Funkce ohřevu pro okamžité ohřátí topinek

Funkce rozmrazení pro rozmrazení a opečení chleba

7 úrovní pečení pro topinky podle vašeho přání

Funkce zrušit: přeruší opékání, kdykoli chcete

Snadné použití

Chladné stěny: chladné stěny při pečení

Funkce High lift pro snadné vyjmutí malých kousků pečiva

Výsuvná zásuvka na drobky pro snadné čištění



Topinkovač HD2595/90

Přednosti

2 široké otvory

2 široké otvory pro silné nebo tenké plátky

chleba.

4 funkce v 1

4 funkce v 1 (ohřev / rozmrazení / zrušit /

7 úrovní pečení).

7 úrovní pečení

7 úrovní pečení pro topinky podle vašeho přání.

Funkce zrušení

Zrušení: přeruší opékání pouhým stisknutím

tlačítka zastavení, kdykoli chcete.

Tepelně izolované stěny

Chladné stěny: chladné stěny při pečení.

Funkce rozmrazení

Funkce rozmrazení pro rozmrazení a opečení

chleba.

Funkce High lift

Funkce High lift pro snadné vyjmutí malých

kousků pečiva.

Funkce ohřevu

Funkce ohřevu pro okamžité ohřátí topinek.

Výsuvná zásuvka na drobky

Výsuvná zásuvka na drobky pro snadné čištění.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Specifikace provedení

Materiály: Plastový kryt (PP/PC/ABS),

pochromované víko

Barva(y): Černá

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 800 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 0,85 m
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