
Toster
 

2 otwory, metalowy

2 funkcje

Matowy metaliczno-zielony

Szeroki otwór

 

HD2628/10

Delektuj się wspaniałymi tostami
Zawsze złociste tosty niezależnie od grubości kromki

Toster ma otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia równomiernie opieczone, grube lub

cienkie grzanki. Urządzenie wyposażone jest w funkcję rozmrażania i podgrzewania. Wysoki podnośnik

pieczywa, przycisk anulowania i nienagrzewająca się obudowa zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.

Tak, jak lubisz

Pokrętło regulacji czasu opiekania

Wyśrodkowane otwory umożliwiają równomierne opiekanie pieczywa

Łatwa obsługa

Rozmrażanie i podgrzewanie pieczywa za jednym razem

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Maksymalne bezpieczeństwo

Wyłącznik bezpieczeństwa działa w przypadku zablokowania pieczywa

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie



Toster HD2628/10

Zalety Dane techniczne

Pokrętło regulacji czasu opiekania

Dostosuj moc opiekania i przyrządzaj grzanki

tak, jak lubisz.

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Toster wyłączy się automatycznie w przypadku

zablokowania się pieczywa.

Przycisk anulowania

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w

dowolnym momencie

Przyciski rozmrażania i podgrzewania

Przycisk rozmrażania na tosterze umożliwia

jednoczesne rozmrażanie i opiekanie

pieczywa, a przycisk podgrzewania pozwala

na podgrzanie zimnej grzanki lub silniejsze

zrumienienie już opieczonego chleba.

Wysoki podnośnik pieczywa

Funkcja ta umożliwia podnoszenie kromek na

większą wysokość i bezpiecznie wyjmowanie

pieczywa.

Wyjmowana tacka na okruszki

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce

na okruszki.

Szerokie otwory na pieczywo

Ten toster firmy Philips z wyśrodkowanymi

otworami pozwala na przyrządzanie grubego

lub cienkiego pieczywa i utrzymywanie

kromek dokładnie pośrodku urządzenia, dzięki

czemu uzyskuje się równomiernie opieczone

grzanki.

Dane techniczne

Wymiary produktu (D x S x W): 19,1 x 27,1 x

16,2 cm

Kolor(y): Czarny i metalowy

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Wiele ustawień opiekania: 7

Dane techniczne

Moc: 950 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 0,85 m
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