
Brödrost
 

2 fack, metall

två funktioner

Borstad metall/röd

Brett fack

 
HD2628/40

Njut av fantastiskt rostat bröd
Tjockt eller tunt, alltid gyllenbrunt

Brödrost med brödfack som kan justeras i bredd för perfekt rostning. Jämn, gyllenbrun rostning på både tjocka

och tunna skivor. Praktisk att använda med funktionerna för upptining och återuppvärmning. Säker att använda

tack vare upplyftningsfunktionen, avbryt-knappen och den svala utsidan.

Som du vill ha det

Justerbart rostningsreglage

Självcentrerande rostningsfack med varierbar bredd för jämnt rostat bröd

Enkel att använda

Tina upp eller återuppvärm nyligen rostat bröd på en gång

Löstagbar smulbricka för enkel rengöring

Med maximal säkerhet

Automatisk säkerhetsavstängning om brödet fastnar

Upplyftningsfunktion för att säkert ta ut mindre brödbitar

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst

Brödrostens utsida hålls kall och går att ta på



Brödrost HD2628/40

Funktioner Specifikationer

Justerbart rostningsreglage

Justera värmenivån så får du brödet som du vill

ha det.

Automatisk säkerhetsavstängning

Brödrosten stängs av automatiskt om brödet

fastnar inuti.

Stoppknapp

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen

när som helst

Kalla sidor

Philips-brödrostens utsida hålls kall och går att

ta på.

Upptinings- och återuppvärmningsknappar

Med upptiningsknappen kan du tina och rosta

på en gång, och med

återuppvärmningsknappen kan du värma kallt

bröd eller rosta nyrostat bröd lite extra.

Hög upphöjningsfunktion

Med den här funktionen kan du lyfta upp

mindre brödbitar högre och ta ut dem utan risk.

Löstagbar smulbricka

Enkel att rengöra tack vare den löstagbara

smulbrickan.

Stora självcentrerande rostningsfack

Tack vare de självcentrerande brödfacken i

Philips brödrost kan du lägga i tjocka eller

tunna skivor och vara säker på att de stannar

kvar i mitten och rostas jämnt.

 

Designspecifikationer

Färg(er): Borstad svart metall

Allmänna specifikationer

Automatisk säkerhetsavstängning

Stabiliserande fötter

Sladdförvaring

Flera rostningsinställningar: 7

Tekniska specifikationer

Effekt: 950 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Fack, mått (L x B x H): 130 x 32 x 130 mm

Sladdlängd: 0,85 m
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