
Hriankovač
 

Kovový s 2 otvormi

2 funkcie

Červený brúsený kov

Široký otvor

 

HD2628/41

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
Hrubá či tenká, vždy dozlatista opečená

Hriankovač s priečinkami s rozličnou šírkou pre rovnomerne zlatisto hnedé hrianky, tenké či hrubé. Pohodlný

vďaka funkcii rozmrazovania a zohrievania. Bezpečné používanie vďaka funkcii vysokého zdvihu, tlačidlu

zastavenia a studeným vonkajším stenám.

Presne podľa Vašej chuti

Variabilné ovládanie pečenia

Samozarovnávacie priečinky s variabilnou šírkou pre rovnomerne opečený chlieb

Jednoduchá obsluha

Naraz rozmrazte alebo zohrejte práve hriankovaný chlieb

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

S maximálnou bezpečnosťou

Automatické bezpečnostné vypnutie v prípade zaseknutia chleba

Funkcia dodatočného zdvihu na jednoduché vyberanie aj tých najmenších kúskov

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk



Hriankovač HD2628/41

Hlavné prvky Technické údaje

Variabilné ovládanie pečenia

Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej

preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich

máte radi.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Hriankovač sa automaticky vypne, ak sa vo

vnútri zasekne chlieb.

Tlačidlo zrušenia

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek

zastaviť hriankovanie

Systém Cool Wall

Vonkajší povrch tohto hriankovača Philips

zostáva chladný a bezpečný na dotyk.

Tlačidlá rozmrazenia a zohrievania

Tlačidlo rozmrazenia na vašom hriankovači

vám umožní rozmraziť a hriankovať súčasne a

tlačidlo zohrievania zohreje studený chlieb

alebo ešte viac opečie práve opečený chlieb.

Funkcia dodatočného zdvihu

Táto funkcia vám umožňuje zdvihnúť malé

kúsky chleba ešte vyššie, aby ste ich mohli

bezpečne vybrať.

Vyberateľný zásobník na omrvinky

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku

na omrvinky.

Široké samozarovnávacie priečinky

Samozarovnávacie priečinky hriankovača

Philips vám umožňujú vložiť hrubé aj tenké

krajce chleba a postarajú sa o ich zarovnanie

na stred, čím sa dosiahne rovnomerne opečený

chlieb.

 

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Čierna, kovová a červená

Všeobecné špecifikácie

Počet nastavení rýchlosti: 7

Vlastnosti produktu: Automatické vypnutie,

Odkladanie kábla, Protisklzové nožičky

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 0,85 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 950 W

Napätie: 220 – 240 V

Špecifikácia dizajnu

Rozmery produktu (D x Š x V):

19,1 x 27,1 x 16,2 cm
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