
Ekmek kızartma
makinesi

 
2 yuvalı metal

2 fonksiyonlu

Kırmızı fırçalanmış metal

Geniş yuva

 
HD2628/40

Mükemmel tostların tadını çıkarın
Kalın ya da ince, her zaman altın rengi

Ayarlanabilir genişlikte ekmek yuvalarına sahip olan ekmek kızartma makinesi, ekmekleri mükemmel bir şekilde

kızartır. İnce ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde kızarır. Buz çözme ve yeniden ısıtma özellikleri işinizi

kolaylaştırır. Yüksek kaldırma özelliği, iptal düğmesi ve ısı koruma çeperi sayesinde kullanımı güvenlidir.

Tam istediğiniz gibi

Ayarlanabilir kızartma kontrolü

Ekmeği eşit kızartan genişlik ayarlı kendinden ortalamalı yuvalar

Kullanımı kolay

Tek dokunuşta kızarmış ekmeği çözün veya tekrar ısıtın

Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

Maksimum güvenlik

Ekmeğin sıkışması halinde güvenlik için otomatik kapanma

Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar



Ekmek kızartma makinesi HD2628/40

Özellikler Teknik Özellikler

Ayarlanabilir kızartma kontrolü

Isı seviyesini tercihinize göre ayarlayın ve

ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.

Otomatik kapanma sistemi

Ekmek sıkışırsa ekmek kızartma makinesi

otomatik kapanır.

İptal düğmesi

Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için

iptal düğmesi

Isı korumalı dış kaplama

Philips ekmek kızartma makinesinin dışı

dokunabileceğiniz kadar soğuk kalır.

Buz çözme ve tekrar ısıtma düğmeleri

Ekmek kızartma makinenizin buz çözme

düğmesi tek seferde buz çözüp ekmek

kızartmanızı sağlarken, tekrar ısıtma düğmesi

soğuk ekmeği ısıtır ya da kızarmış ekmeği

daha da kızartır.

Yüksek kaldırma özelliği

Bu özellik küçük ekmek parçalarını güvenle

çıkarabilmeniz için yukarı kaldırmanızı sağlar.

Çıkarılabilir kırıntı tepsisi

Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde

temizlemesi kolaydır.

Kendinden ortalanan geniş yuvalar

Kendinden ortalanan yuvalı Philips ekmek

kızartma makinesi hem kalın hem de ince

ekmek dilimlerinin eşit derecede kızarmasını

sağlar.

 

Tasarım özellikleri

Renk(ler): Fırçalanmış siyah metal

Genel özellikler

Otomatik kapanma sistemi

Kaymaz ayak

Kablo sarıcı

Çoklu kızartma ayarları: 7

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 950 W

Gerilim: 220-240 V

Frekans: 50/60 Hz

Yuva boyutu (U x G x Y): 130 x 32 x 130 mm

Kordon uzunluğu: 0,85 m
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