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HD2595/90

Každý deň rovnomerne dozlatista opečená

hrianka

Kompaktný tvar s 2 otvormi vrátane funkcie ohrievania

Vychutnávajte si chutné hrianky znova a znova vďaka tomuto kompaktnému

hriankovaču. Je vybavený 2 veľkými priečinkami na chlieb, priečinkami na chlieb s

odlišnou hrúbkou pre rovnomerné hriankovanie a variabilným ovládaním procesu

hriankovania, aby ste vždy dostali hrianky v podobe, ako vám chutia najviac.

Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.

Rovnomerne opečené hrianky

2 široké otvory na opekanie krajcov

4 funkcie v 1 (ohrievanie/rozmrazovanie/vypnutie/7 úrovní opečenia)

Ohrejte hrianky za pár sekúnd

Rozmrazujte a opekajte chlieb z mrazničky

7 úrovní opečenia presne podľa vašej chuti

Zrušenie: vypnite hriankovač kedykoľvek

Jednoduché používanie

Chladné steny zariadenia: zvonka chladné steny, zvnútra pekne opečené hrianky

Funkcia dodatočného zdvihu vám pomôže jednoducho vybrať aj tie najmenšie kúsky

chleba

Vysúvací zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie



Hriankovač HD2595/90

Hlavné prvky

2 široké otvory

2 široké otvory na opekanie hrubých alebo

tenkých krajcov.

4 funkcie v 1

4 funkcie v 1

(ohrievanie/rozmrazovanie/vypnutie/7 úrovní

opečenia).

7 úrovní opečenia

7 úrovní opečenia presne podľa vašej chuti.

Funkcia zrušenia

Zrušenie: vypnite hriankovač kedykoľvek

stlačením tlačidla.

Funkcia Cool wall

Chladné steny zariadenia: zvonka chladné

steny, zvnútra pekne opečené hrianky.

Funkcia rozmrazovania

Rozmrazujte a opekajte chlieb z mrazničky.

Funkcia dodatočného zdvihu

Funkcia dodatočného zdvihu vám pomôže

jednoducho vybrať aj tie najmenšie kúsky

chleba.

Funkcia opakovaného ohrevu

Ohrejte hrianky za pár sekúnd.

Vysúvací zásobník na omrvinky

Vysúvací zásobník na omrvinky pre

jednoduché čistenie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Plastové puzdro (PP/PC/ABS),

pochromované veko

Farba(y): Čierna

Všeobecné špecifikácie

Protisklzové nožičky: áno

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 800 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 0,85 m
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