
Prăjitor de pâine

 

2 fante

2 funcţii

pătrat din metal

 

HD2627/20

Savurați împreună pâine prăjită excelentă
Groasă sau subţire, felia de pâine este întotdeauna bine

rumenită

Prăjitor de pâine cu fante de lăţime variabilă pentru o pâine rumenită uniform,

indiferent dacă feliile sunt groase sau subţiri. Convenabil datorită

compartimentului pentru încălzirea chiflelor şi funcţiei de dezgheţare/reîncălzire.

Siguranţă în utilizare graţie caracteristicii de ridicare înaltă, butonului de anulare şi

carcasei reci.

Savuraţi pâine prăjită excelent

Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri

Fantă(e) foarte late şi foarte adânci pentru a se potrivi feliilor de pâine

Calea uşoară

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Dezgheaţă şi prăjeşte pâinea îngheţată până la orice nivel de rumenire

Setarea de reîncălzire încălzeşte sau rumeneşte şi mai mult pâinea deja prăjită

Cu protecţie maximă

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Funcţie de ridicare pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment



Prăjitor de pâine HD2627/20

Repere Specificaţii

Grătar pentru încălzirea chiflelor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea

chiflelor şi a cornurilor.

Fante pentru pâine de lăţime variabilă

Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri.

Fantă(e) foarte late şi foarte adânci

Fante foarte late şi foarte adânci pentru a se

potrivi feliilor de pâine.

 

Specificaţii de design

Culori: Negru metalic patinat

Specificaţii generale

Sistem de oprire automat

Sistem anti-alunecare

Sistem de stocare a cablului

Setări prăjire multiplă: 7

Specificaţii tehnice

Alimentare: 900 W

Tensiune: 220-240 V V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Dimensiune slot (L x A x Î):

L136xA28xÎ130 mm

Lungime cablu: 0,75 m cm
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