Philips
Pemanggang roti

1.200 W

HD 2618

Kontrol digital

Memanggang roti dengan sempurna
Kontrol digital untuk hasil panggangan terbaik!

Lubang Pemanggang XXL

Dengan garis yang halus dan licin serta daya 1.200 W penuh, pemanggang ini
mengagumkan seperti kecepatannya. Anda dijamin memperoleh panggangan yang lezat
setiap waktu - dengan kerenyahan merata dan coklat keemasan.
Desain canggih
• Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital
• Kerangka berlapis aluminium
• Lubang ekstra panjang dan ekstra lebar pas untuk semua jenis roti
Kinerja istimewa
• Pilihan memanggang satu-sisi untuk bagel dan baguette
• Menghangatkan pastry, memanaskan-ulang dan mencairkan
• Pemanggang yang andal untuk hasil tercepat (1.200 W)
Kenyamanan terbaik
• Pilih setelan kontrol kematangan yang Anda suka dengan tombol +/• Fitur angkat tinggi agar mudah mengeluarkan helaian roti yang kecil
• Rak penghangat terpadu untuk menghangatkan bun dan croissant
• Baki serpihan lepas-pasang dengan lapisan anti lengket agar mudah membersihkan

Pilihan memanggang satu-sisi

Rak penghangat terpadu

HD 2618

Pemanggang roti
1.200 W

Spesifikasi

Sekilas Produk

Spesifikasi umum
•
•
•
•
•

Dnding rangka keren
Tombol batal berlampu
Saklar pengaman otomatis (jika roti macet)
Penyimpanan kabel
Kaki anti-selip

Spesifikasi Teknis
•
•
•
•
•

Daya listrik: 1.000-1.200 W
Ukuran lubang (P*L*T): 260*40*130 mm
Panjang kabel: 0,85 m
Voltase: 220-240 V
Frekuensi: 50/60 Hz

Spesifikasi desain

• Warna rangka utama: Rangka aluminium, layar
biru dan lingkaran lampu
• Bahan-bahan: Berlapis Aluminium
•
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Berlapis aluminium
Dibuat dengan lapisan aluminium untuk pemakaian
optimal: tahan karat, anti gores, dan tahan terhadap
bekas sidik jari
Kontrol digital
Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital
Pemanggang yang andal
Pemanggang yang andal untuk hasil tercepat (1.200 W)
Pilihan memanggang satu-sisi
Pilihan memanggang satu-sisi untuk bagel dan baguette

