
 

 

Philips
Broodrooster

2 sleuven
2 functies Vierkant, metaal

HD2627/20
Samen genieten van heerlijk geroosterd brood
Dik of dun, het wordt altijd goudbruin
Broodrooster met sleuven van variabele breedte waarmee u dik en dun brood gelijkmatig 
goudbruin roostert. Voorzien van een handige opzethouder en ontdooi- en opwarmfunctie. 
Veilig in gebruik dankzij de liftfunctie, annuleerknop en coolwall-behuizing.

Genieten van heerlijk geroosterd brood
• Roostert dikke en dunne sneetjes brood gelijkmatig
• Extra brede en extra diepe sleuf/sleuven voor uw brood

Eenvoudig
• Opzethouder waarmee u broodjes en croissants kunt opwarmen
• Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken
• Ontdooi en rooster bevroren brood op elke bruiningsstand
• Met de opwarmstand kunt u uw geroosterde brood opwarmen of een extra bruine kleur geven

Maximale veiligheid
• 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



 Opzethouder

Opzethouder waarmee u broodjes en croissants 
kunt opwarmen.

Sleuven met variabele breedte voor 
brood

Roostert dikke en dunne sneetjes brood gelijkmatig.

Extra brede en extra diepe sleuf/sleuven

Extra brede en extra diepe sleuf/sleuven voor uw 
brood.
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Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Zwart geborsteld metaal

Algemene specificaties
• Automatische uit-functie
• Antislipvoetjes
• Opbergvak voor snoer
• Meerdere roosterstanden: 7

Technische specificaties
• Power: 900 W
• Voltage: 220 - 240 V V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Grootte sleuf (L x B x H): 136 (L) x 28 (B) x 130 

(H) mm
• Snoerlengte: 0,75 m cm
•
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