Pre-salesfolder voor Nederland (2018, maart 15)
Broodrooster
• Metaal, 2 sleuven
• 2 functies
• Geborsteld metaal rood
• Brede sleuf

HD2628/41

Genieten van heerlijk geroosterd brood
Dik of dun, het wordt altijd goudbruin
Broodrooster met sleuven van variabele breedte voor perfect geroosterd brood: gelijkmatig goudbruin, ongeacht de dikte.
Handige ontdooi- en opwarmfunctie en veilig in gebruik dankzij de liftfunctie, annuleerknop en coolwall-behuizing.
Voordelen

Zoals u het lekker vindt
• Instelbare bruiningsknop
• Zelfcentrerende sleuven van variabele breedte voor gelijkmatig
roosteren

Eenvoudig te realiseren
• Ontdooi uw brood en warm zojuist geroosterd brood tegelijkertijd
op
• Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt
schoonmaken

Maximale veiligheid
• Automatische afslag als brood vastraakt
• Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen
• De buitenkant van het broodrooster blijft koel en kan veilig worden
aangeraakt
• Liftfunctie om kleinere sneetjes veilig te verwijderen

Kenmerken
Instelbare bruiningsknop

Liftfunctie

Pas de temperatuur aan uw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals u het
lekker vindt.

Met deze functie kunt u kleinere sneetjes brood nog verder omhoog tillen om
deze veilig te verwijderen.

Automatische uit-functie

Uitneembare kruimellade

Het broodrooster slaat automatisch af als er brood vast komt te zitten.

Eenvoudig schoon te maken dankzij de uitneembare kruimellade.

Annuleerknop

Brede, zelfcentrerende sleuven

Coolwall-behuizing

Dankzij de zelfcentrerende sleuven van het Philips-broodrooster kunt u
ervoor zorgen dat dikke en dunne sneetjes altijd in het midden worden
geplaatst voor gelijkmatig geroosterd brood.

De buitenkant van het Philips-broodrooster blijft koel en kan veilig worden
aangeraakt.
Knoppen voor ontdooien en opwarmen

Met de knop voor ontdooien op uw broodrooster kunt u in één keer
ontdooien en roosteren, en met de knop voor opwarmen warmt u koud
brood op of bruint u zojuist geroosterd brood nog verder.
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Ontwerp en afwerking
Kleur(en)

Algemene specificaties
Zwart, metaal en rood

Aantal snelheidsstanden
Productkenmerken

7
Automatische uitschakeling
Opbergvak voor snoer
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Antislipvoetjes

Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

Technische specificaties
Snoerlengte
Frequentie
Vermogen
Voltage

0,85 m
50/60 Hz
950 W
220 - 240 volt

Omdoos

Ontwerpspecificaties
Productafmetingen (l
x b x h)

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

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

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht

21,20 cm
32,00 cm
18,40 cm
1,39 kg
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