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Jævnt gyldenbrunt ristet brød hver dag
Kompakt design med 2 holdere og opvarmningsfunktion

Nyd lækkert brød gang på gang med denne kompakte brødrister. Den har to store

brødholdere, brødholdere med variabel bredde for jævn ristning og variabel

bruningsindstilling, så du får brødet, som du vil have det. Udtagelig krummebakke

gør den nem at rengøre.

Jævnt ristet brød

2 brede holdere til ristning af skiver

4 funktioner i 1 (opvarm/optø/annuller/7 risteindstillinger)

Opvarm ristet brød på sekunder

Optø for at riste brød, der er frossent

7 risteindstillinger til personlige præferencer

Annuller: stop når som helst

Nem at anvende

Kold væg: kølig på ydersiden, mens der ristes brød

Ekstraløft-funktion for nem udtagning af små stykker brød

Udtagelig krummebakke for nem rengøring



Toaster HD2595/90

Vigtigste nyheder

2 brede holdere

2 brede holdere til ristning af tykke eller tynde

skiver.

4 funktioner i 1

4 funktioner i 1 (opvarm/optø/annuller/7

risteindstillinger).

7 risteindstillinger

7 risteindstillinger til personlige præferencer.

Annuller-funktion

Annuller: stop når som helst ved at trykke på

stopknappen.

Kold væg

Kold væg: kølig på ydersiden, mens der ristes

brød.

Optøningsfunktion

Optø for at riste brød, der er frossent.

Ekstraløft-funktion

Ekstraløft-funktion for nem udtagning af små

stykker brød.

Genopvarmningsfunktion

Opvarm ristet brød på sekunder.

Udtagelig krummebakke

Udtagelig krummebakke for nem rengøring.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Materialer: Plastikkabinet (PP/PC/ABS),

krombelagt top

Farve(r): Sort

Generelle specifikationer

Skridsikre fødder

Integreret ledningsopbevaring

Tekniske specifikationer

Strøm: 800 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 0,85 m
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