
Skrudintuvas

 
2 angų, metalinis

2 funkcijų

Bordo šlifuoto metalo

Plati anga

 

HD2628/00

Mėgaukitės puikiais skrebučiais
Ar storas, ar plonas – visada rudai auksinio atspalvio

Skrudintuvas su reguliuojamu duonos angų pločiu puikiems skrebučiams gaminti. Tolygus rudai auksinis

atspalvis, storesniems ir plonesniems skrebučiams. Patogios atšildymo ir pakartotino pašlildymo funkcijos.

Saugu naudoti dėl aukšto pakėlimo funkcijos, atšaukimo mygtuko ir šaltos išorinės sienelės.

Taip, kaip pageidaujate

Nustatomas skrudinimo lygis

Keičiamo pločio angos tolygiam duonos paskrudinimui

Paprasta naudotis

Vienu judesiu atitirpdykite ar pašildykite skrudinamą duoną

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Maksimalus saugumas

Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa

Dėl aukšto iškėlimo funkcijos lengva išimti mažas duonos riekeles

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti



Skrudintuvas HD2628/00

Ypatybės Specifikacijos

Atšaukimo mygtukas

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada

sustabdyti skrudinimą

Vėsi sienelių išorė

„Philips“ skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi

paliesti.

Išimamas trupinių padėklas

Jį lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Nustatomas skrudinimo lygis

Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite

taip, kaip pageidaujate.

Automatinis apsauginis išjungimas

Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona

užstringa viduje.

Atitirpdymo ir pašildymo mygtukai

Jūsų skrudintuvo atitirpdymo mygtukas leidžia

vienu judesiu atitirpdyti, o pašildymo

mygtukas pašildo atšalusią duoną arba toliau

skrudina skrebutį.

Aukšto iškėlimo funkcija

Ši funkcija leidžia aukštai iškelti mažesnius

duonos gabalėlius, kad būtų galima saugiai

išimti.

Plačios angos su centravimo funkcija

„Philips“ skrudintuvas su plačiomis angomis ir

centravimo funkcija leidžia įdėti storas ar

plonas duonos riekeles ir užtikrina, kad jos

išliktų centre bei tolygiai paskrustų.

 

Projektinės specifikacijos

Gaminio matmenys (I x P x A): 19,1 x 27,1 x

16,2 cm

Spalva (-os): Juoda, metalo ir raudona

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Automatinis apsauginis išjungimas

Keli skrudinimo nustatymai: 7

Techniniai duomenys

Maitinimas: 950 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimo laido ilgis: 0,85 m
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