
Kenyérpirító
 

2 nyílású, fém

2 funkció

Csiszolt fém, pezsgőszínű

Széles nyílású

 

HD2628/80

Igazán finom pirítós
Kenyérpirító a mindig aranybarna kenyérért

Változtatható szélességű nyílásokkal rendelkező Philips kenyérpirító. Egyenletesen aranybarna pirítós

készíthető, legyen akár vastag, akár vékony. Kényelmes használat a kiolvasztó és az újramelegítő funkciónak

köszönhetően. Az extra kenyérkiemelő funkciónak, a kiadógombnak és a hideg falú burkolatnak köszönhetően

biztonságos a használata.

Pont úgy, ahogy szereti

Beállítható pirításszabályozó

Változtatható szélességű, középrezáró nyílások az egyenletes pirításért

Könnyen használható

Kiolvasztás és pirítás egyetlen lépésben

Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért

Maximális biztonság

Automatikus biztonsági kikapcsolás arra az esetre, ha a pirítós bennragadna

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti.

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető



Kenyérpirító HD2628/80

Fénypontok Műszaki adatok

Kiadó gomb

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

Hideg falú burkolat

A Philips kenyérpirító burkolata nem forrósodik

át sütéskor, így biztonságosan megérinthető.

Kivehető morzsatálca

A kivehető morzsatálcának köszönhetően

egyszerű a tisztítás.

Beállítható pirításszabályozó

A kívánt hőfok beállítása garantálja a

megfelelő pirítást pontosan úgy, ahogy szereti.

Automatikus biztonsági kikapcsolás

A kenyérpirító automatikusan kikapcsol, ha a

kenyér a készülékben ragad.

Kiolvasztó és újramelegítő gombok

A kiolvasztógomb lehetővé teszi, hogy egy

lépésben kiolvassza és megpirítsa a kenyeret,

az újramelegítés gomb pedig újramelegíti vagy

csupán kissé tovább pirítja a szeleteket.

Extra kenyérkiemelő

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy még

magasabbra emelje ki akár a legkisebb

pirítósokat is.

Széles, középrezáró nyílások

A Philips kenyérpirító középre igazító nyílásai

gondoskodnak róla, hogy bármilyen vastag

vagy vékony is a kenyérszelet, a pirítás minden

esetben egyenletes módon történjen.

 

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fekete és fémszín

Termék méretei (ho x szé x ma): 19,1 x 27,1 x

16,2 cm

Műszaki adatok

Energiaellátás: 950 W W

Feszültség: 220–240 V V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 0,85 m

Formatervezés

Szín: Lila
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