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Χρυσοψημένα τοστ... κάθε μέρα!
Μικρό μέγεθος, 2 υποδοχές, λειτουργία αναθέρμανσης

Απολαύστε νόστιμες φρυγανιές όποτε θελήσετε, με αυτήν τη μικρή φρυγανιέρα. Διαθέτει 2

μεγάλες εγκοπές ψωμιού μεταβλητού πλάτους για ομοιόμορφο φρυγάνισμα, καθώς και

έλεγχο ψησίματος για να απολαμβάνετε τις φρυγανιές όπως σας αρέσουν. Ακόμα, διαθέτει

αποσπώμενο δίσκο για ψίχουλα για εύκολο καθαρισμό.

Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα

2 μεγάλες υποδοχές, για φέτες

4 λειτουργίες σε 1 (αναθέρμανση/απόψυξη/ακύρωση/7 επίπεδα ψησίματος)

Αναθέρμανση για να ζεσταίνετε τις φέτες αμέσως

Απόψυξη για να ψήνετε ακόμα και παγωμένο ψωμί

7 επίπεδα ψησίματος, για όλα τα γούστα

Ακύρωση: για να διακόπτετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή

Εύκολη χρήση

Δροσερά τοιχώματα: δροσερές εξωτερικές επιφάνειες, ακόμα και σε λειτουργία

Μηχανισμός ανύψωσης για εύκολη αφαίρεση των μικρότερων κομματιών ψωμιού

Συρόμενος δίσκος για τα ψίχουλα, για εύκολο καθάρισμα
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Χαρακτηριστικά

2 μεγάλες υποδοχές

2 μεγάλες υποδοχές, για χοντρές ή λεπτές φέτες.

4 λειτουργίες σε 1

4 λειτουργίες σε 1 (αναθέρμανση/απόψυξη/

ακύρωση/7 επίπεδα ψησίματος).

7 επίπεδα ψησίματος

7 επίπεδα ψησίματος, για όλα τα γούστα.

Ακύρωση λειτουργίας

Ακύρωση: για να διακόπτετε τη λειτουργία ανά πάσα

στιγμή πατώντας το κουμπί STOP.

Δροσερά τοιχώματα

Δροσερά τοιχώματα: δροσερές εξωτερικές

επιφάνειες, ακόμα και σε λειτουργία.

Λειτουργία απόψυξης

Απόψυξη για να ψήνετε ακόμα και παγωμένο ψωμί.

Μηχανισμός ανύψωσης

Μηχανισμός ανύψωσης για εύκολη αφαίρεση των

μικρότερων κομματιών ψωμιού.

Λειτουργία για ζέσταμα

Αναθέρμανση για να ζεσταίνετε τις φέτες αμέσως.

Συρόμενος δίσκος για τα ψίχουλα

Συρόμενος δίσκος για τα ψίχουλα, για εύκολο

καθάρισμα.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικά: Πλαστικό περίβλημα (PP/PC/ABS), επάνω

μέρος με επικάλυψη χρωμίου

Χρώμα(τα): Μαύρο

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 800 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 0,85 m
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