
Тостер
 

метален, 2 отделения

2 функции

Полиран метал, цвят шампанско

Широко отделение

 

HD2628/80

Наслаждавайте се на великолепно препечените филийки
Тостер за винаги златисти филийки

Тостер Philips с отделения за хляб с променлива ширина за чудесни златисти печени филийки – дебели или тънки. Удобен

заради функциите за размразяване и претопляне. Безопасен за използване благодарение на високото повдигане, бутона за

отмяна и топлоизолираната външна повърхност.

Точно по вкуса ви

Регулиране на степента на препичане

Променливи широки самоцентриращи се отделения за равномерно препечен хляб

Лесна употреба

Размразявайте и претопляйте току-що препечения хляб наведнъж

Подвижно дъно за трохи за лесно почистване

С максимална безопасност

Автоматично предпазно изключване при засядане на хляб

Високо повдигане за безопасно изваждане на по-малки филийки

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко време

Външната повърхност на тостера остава студена и безопасна за пипане
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Акценти Спецификации

Стоп бутон

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко

време

Топлоизолиран корпус

Външната повърхност на тостера Philips остава

студена и безопасна за пипане.

Подвижно дъно за трохи

Лесно се почиства благодарение на подвижната си

тава за трохи.

Регулиране на степента на препичане

Регулирайте нивото на нагряване според

предпочитанията си и получете печени филийки

точно по твой вкус.

Автоматично предпазно изключване

Тостерът ще се изключи автоматично, ако хлябът се

заклещи вътре.

Бутони за размразяване и претопляне

Бутонът за размразяване на твоя тостер ви позволява

да размразявате и претопляте наведнъж, а с бутона

за претопляне се загрява студен хляб или се запича

току-що препечен хляб.

Функция за високо повдигане

Тази функция ви позволява да повдигате по-малки

парчета хляб още по-високо, за да ги извадите

безопасно.

Широки самоцентриращи се отделения за филийки

Тостерът Philips със самоцентриращи се отделения

ви позволява да поставяте дебели и тънки филийки и

да се уверите, че остават в центъра, за равномерно

препечен хляб.

 

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Черно и метал

Размери на продукта (Д x Ш x В): 19,1 x 27,1

x16,2 см

Технически данни

Захранване: 950 W W

Напрежение: 220-240 V V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 0,85 м

Дизайн

Цвят: Лилаво
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