
Topinkovač
 

2 otvory, kovový

2 funkce

Leštěný kov červená

Široká drážka

 

HD2628/41

Vychutnejte si skvělou topinku
Silný nebo tenký, všechny zhnědnou dozlatova

Topinkovač vybavený otvory pro pečivo s proměnlivou šířkou pro skvělé opečení.

Rovnoměrně dozlatova opečené topinky, ať silné nebo tenké. Je praktický díky

funkci rozmrazování a opakovaného ohřevu. Bezpečné použití je zajištěno

vysokým zdvihem, tlačítkem pro zrušení operace a vnějším pláštěm v provedení

Coolwall.

Podle vašich představ

Nastavitelné propečení

Samostředicí otvory s proměnlivou šířkou pro rovnoměrně opečené pečivo

Snadné použití

Rozmrazování i ohřev právě opečeného pečiva zároveň

Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

S maximální bezpečností

Automatické bezpečnostní vypnutí pro případ zaseknutí pečiva

Vysoký zdvih umožňuje bezpečné vyjmutí menších kousků

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv



Topinkovač HD2628/41

Přednosti Specifikace

Nastavitelné propečení

Nastavte teplotu podle svých představ a

získejte topinku podle svých představ.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Jestliže uvnitř dojde k zaseknutí pečiva,

topinkovač se automaticky vypne.

Tlačítko zrušení

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Tlačítka rozmrazování a opak. ohřevu

Tlačítko rozmrazování na topinkovači umožňuje

rozmrazit a opékat zároveň a tlačítko

opakovaného ohřevu slouží k ohřátí chladného

pečiva nebo dalšímu zhnědnutí již opečeného

pečiva.

Funkce High lift

Tato funkce umožňuje ještě výše zdvihnout

menší kousky pečiva a zajišťuje tak jejich

bezpečné vyjmutí.

Vyjímatelná přihrádka na drobky

Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na

drobky.

Široké samostředicí otvory

Samostředicí otvory topinkovače Philips

umožňují vložit tenké i silné plátky a zajišťují,

že pečivo zůstane ve středu. Tím je dosaženo

rovnoměrného opečení.

 

Design a provedení

Barva(y): Černá, kovová a červená

Obecné specifikace

Počet rychlostních stupňů: 7

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Úložný prostor pro kabel, Protiskluzové

podložky

Technické údaje

Délka kabelu: 0,85 m

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 950 W

Napětí: 220–240 V

Specifikace provedení

Rozměry výrobku (D x Š x V): 19,1 x 27,1 x

16,2 cm
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