
Broodrooster

Viva Collection

 
Lange sleuf

3 functies

beige / lavendelkleurig

XL-sleuf, broodjeswarmer,
coolwall

 
HD2611/40

Genieten van heerlijk geroosterd brood
Broodrooster met extra grote sleuf voor alle soorten brood

Philips-broodrooster met extra grote sleuf en functie voor variabele breedte. Ideaal voor het gelijkmatig

goudbruin roosteren van stokbrood, bagels en dikke sneden brood. Met geïntegreerde opzethouder,

uitschuifbare kruimellade en opwarm- en ontdooifunctie.

Zoals u het lekker vindt

Opzethouder waarmee u broodjes en croissants kunt opwarmen

Extra lange sleuven voor alle typen brood

Extra brede sleuven voor uw brood, dik of dun

Eenvoudig te realiseren

Ontdooi en rooster bevroren brood op elke bruiningsstand

Opwarmfunctie en variabele bruining

Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken

Maximale veiligheid

Automatische afslag als brood vastraakt

De buitenkant van het broodrooster blijft koel en kan veilig worden aangeraakt

Liftfunctie om veilig kleine sneetjes brood te verwijderen

Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen



Broodrooster HD2611/40

Kenmerken

Automatische uit-functie

Het broodrooster slaat automatisch af als er

brood vast komt te zitten.

Opzethouder

Opzethouder waarmee u broodjes en

croissants kunt opwarmen.

Annuleerknop

Annuleerknop om op elk gewenst moment het

roosteren te stoppen

Coolwall-behuizing

De buitenkant van het broodrooster blijft koel

en kan veilig worden aangeraakt.

Extra lange sleuven

Dankzij de extra lange sleuven kunt u allerlei

soorten brood roosteren, zelfs stokbrood. U kunt

natuurlijk ook twee of meer kleinere sneden

tegelijk roosteren.

Extra brede sleuven

Philips-broodrooster met extra brede sleuven

voor dik of dun brood.

Functie voor bevroren brood

Ontdooi en rooster bevroren brood op elke

bruiningsstand

Liftfunctie

Liftfunctie om veilig kleine sneetjes brood te

verwijderen.

Opwarmfunctie

Stel de variabele bruining in op opwarmen als

u koud brood wilt verwarmen of zojuist

geroosterd brood bruiner wilt roosteren.

Uitneembare kruimellade

Eenvoudig schoon te maken dankzij de

uitneembare kruimellade.

 



Broodrooster HD2611/40

Specificaties

Algemene specificaties

Automatische uit-functie

Opbergvak voor snoer

Antislipvoetjes

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit met lavendel

Materialen: Plastic behuizing (PP/PC/ABS),

verchroomde bovenkant

Technische specificaties

Snoerlengte: 0,85 m

Vermogen: 1200 W

Voltage: 220 - 240 volt
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