
Toaster
 

2 åbninger metal

2 funktioner

Børstet metal/beige

Bred brødholder

 
HD2628/60

Lækkert ristet brød
Tykke eller tynde skiver, altid ensartet ristning

Brødrister med brødholdere med variabel bredde, som giver lækkert ristet brød. Brødskiverne ristes jævnt

gyldne, uanset om de er tykke eller tynde. Praktisk optønings- og genopvarmningsfunktion. Sikker at bruge med

ekstraløft-funktion, stop-knap og kølig yderside.

Lige som du vil have det

Justerbar risteindstilling

Brødholdere med indstillelig bredde og centrering giver ensartet ristning

Nem at anvende

Optø eller genopvarm nyligt ristet brød i én funktion

Aftagelig krummebakke for nem rengøring

Med maksimal sikkerhed

Automatisk sikkerhedsafbryder, hvis brødet sidder fast

Funktion til højt løft, så små stykker sikkert kan tages ud

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Brødristerens yderside forbliver kold og sikker at røre ved



Toaster HD2628/60

Vigtigste nyheder Specifikationer

Justerbar risteindstilling

Indstil varmeniveauet, som du foretrækker det,

og få dit ristede brød, som du vil have det.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Brødristeren slår automatisk fra, hvis brødet

sidder fast indeni.

Stop-knap

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Coolwall-kabinet

Philips-brødristerens yderside forbliver kold og

sikker at røre ved.

Knapper til optøning og genopvarmning

Optøningsknappen på din brødrister gør det

muligt at optø og riste i én funktion, og

genopvarmningsknappen varmer koldt brød

eller rister nyligt ristet brød yderligere.

Ekstraløft-funktion

Denne funktion gør dig i stand til at løfte små

stykker brød endnu højere, så du sikkert kan

tage dem ud.

Aftagelig krummebakke

Nem at rengøre takket være den aftagelige

krummebakke.

Brede brødholdere med auto-centrering

Philips-brødristeren med brødholdere med

auto-centrering gør det muligt at putte tykke

eller tynde skiver i. De holder dem i midten og

giver ensartet ristet brød.

 

Designspecifikationer

Farve(r): Sort børstet metal

Generelle specifikationer

Automatisk sikkerhedsafbryder

Skridsikre "fødder"

Ledningsopbevaring

Flere risteindstillinger: 7

Tekniske specifikationer

Strøm: 950 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Mål for brødholder (L x B x H): 130 x 32 x

130 mm

Ledningslængde: 0,85 m
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