
Torradeira

Viva Collection

 
Abertura comprida

3 funções

bege/violeta

Abertura XL, aquec. pão,
paredes frias

 
HD2611/40

Saboreie óptimas torradas
Torradeira com abertura XL para todos os tipos de pão

Torradeira Philips com abertura XL e função de largura variável para garantir torradas com um dourado

uniforme. Ideal para baguetes e fatias de pão grandes. Dispõe de uma estrutura para aquecimento de pão

integrada, tabuleiro para migalhas amovível, função para reaquecer e para pão congelado.

Tudo exactamente ao seu gosto

Estufa de aquecimento integrada para aquecer pãezinhos e croissants

Aberturas extra largas para todo o tipo de pão

Aberturas extra largas para colocar fatias de pão grossas ou finas

Fácil de experimentar

Descongele e torre pão congelado a qualquer nível de torragem

Função de reaquecimento no controlo de torragem

Tabuleiro para migalhas amovível para uma fácil limpeza

Com a máxima segurança

Desactivação automática de segurança em caso de pão preso

O exterior da torradeira permanece frio ao toque para mais segurança

Função de elevação para remover de forma segura pedaços de pão mais pequenos

Botão de cancelamento para interromper a torragem em qualquer momento
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Destaques

Desligar automático de segurança

A torradeira desligar-se-á automaticamente se

o pão ficar preso no interior.

Estufa de aquecimento

Estufa de aquecimento integrada para aquecer

pãezinhos e croissants.

Botão de cancelamento

Botão de cancelamento para interromper a

torragem em qualquer momento

Parede exterior fria

O exterior da torradeira permanece frio ao

toque para mais segurança.

Aberturas extra compridas

Com aberturas extra largas, pode colocar vários

tipos de pão, incluindo baguetes ou colocar

duas ou mais fatias pequenos em simultâneo.

Aberturas extra largas

Torradeira Philips com aberturas extra largas

para caber o seu pão, grosso ou fino.

Função para pão congelado

Descongele e torre pão congelado a qualquer

nível de torragem

Função elevação extra

Função de elevação extra para remover de

forma segura pedaços de pão mais pequenos.

Função de reaquecimento

Regule o controlo de torragem para o

reaquecimento para aquecer pão frio ou para

tostar mais um pouco pão acabado de torrar.

Tabuleiro para migalhas amovível

É fácil de limpar graças ao tabuleiro para as

migalhas amovível.
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Especificações

Especificações gerais

Desligar automático de segurança

Compartimento do fio

Suporte antideslize

Especificações de design

Cor(es): Branco e violeta

Materiais: Plástico (PP/PC/ABS), topo

cromado

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 0,85 m

Alimentação: 1200 W

Voltagem: 220-240 V

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑16

Versão: 4.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

