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Egyenletesen aranybarna pirítós minden nap
HD2595/90

Kompakt kivitel, 2 nyílással, újramelegítés funkcióval
Készítsen mindig ﬁnom pirítóst ezzel a kompakt kenyérpirítóval. A két nagy méretű
kenyérnyílás és az egyenletes pirítás érdekében változtatható nyílásszélesség
funkció mellett az állítható pirulás-szabályozóval egyszerűen kiválaszthatja a
megfelelő mértékű pirítási fokozatot. Kivehető morzsatálca az egyszerű
tisztításért.
Egyenletes pirítási eredmény
2 széles nyílás a szeletek pirításához
4 funkció 1-ben (újramelegítés/kiolvasztás/leállítás/7 pirítási fokozat)
Újramelegítés, hogy másodpercek alatt fel lehessen melegíteni a pirítóst
Kiolvasztás, hogy a fagyasztott kenyeret is lehessen pirítani
7 pirítási fokozat - hogy megfeleljen az egyéni ízlésének
Kioldó gomb: bármikor leállíthatja a pirítást
Egyszerű használat
Hideg burkolat: a készülék külseje nem melegszik fel, amíg pirítja a kenyeret
Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is könnyedén kiemelheti
Kihúzható morzsatálca az egyszerű tisztításhoz
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Fénypontok
2 széles nyílás

Kioldó funkció

Extra kenyérkiemelő

2 széles nyílás vastag vagy vékony szeletek
pirításához.

Kioldó gomb: bármikor leállíthatja a pirítást.

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb
pirítósokat is könnyedén kiemelheti.

Hideg burkolat
4 funkció 1-ben

4 funkció 1-ben
(újramelegítés/kiolvasztás/leállítás/7 pirítási
fokozat).

Újramelegítés funkció

Hideg burkolat: a készülék külseje nem
melegszik fel, amíg belül pirul a kenyér.

Újramelegítés, hogy másodpercek alatt fel
lehessen melegíteni a pirítóst.

Kiolvasztás funkció
Kihúzható morzsatálca
Kihúzható morzsatálca az egyszerű
tisztításhoz.

7 pirítási fokozat

Kiolvasztás, hogy a fagyasztott kenyeret is
lehessen pirítani.
7 pirítási fokozat - hogy megfeleljen az egyéni
ízlésének.

A Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a
költségeket, az energiafelhasználást és a
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen
környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a
Philips zöld fókuszterületein energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes
anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,
megbízható működés a termék egész
élettartama alatt.
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Műszaki adatok
Kivitelezési jellemzők
Anyagok: Műanyag ház (PP/PC/ABS),
Krómbevonatú tetőlap
Szín(ek): fekete

Általános jellemzők
Csúszásmentes lábak
Beépített kábeltároló
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Műszaki adatok
Tápellátás: 800 W
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50/60 Hz
Vezetékhossz: 0,85 m

