
 

Hriankovač

Viva Collection

 
2 otvory

3 funkcie

Čierno-strieborný

Extra široký otvor, ohrievač
na žemle

 

HD2630/20

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
Hriankovač pripraví vždy dozlatista opečený chlieb

Hriankovač Philips HD2630/20 so širokými a hlbokými otvormi a samostatným

centrovaním zaručí rovnomerne do zlatista opečené hrianky z tenkých aj hrubých

krajcov chleba. Obsahuje integrovaný rošt na ohrievanie pečiva, vysúvací zásobník

na omrvinky a jednodotykové tlačidlá na opakovaný ohrev a rozmrazovanie.

Presne podľa Vašej chuti

Extra široké otvory vhodné pre váš chlieb, hrubý aj tenký

Samozarovnávacie priečinky s variabilnou šírkou pre rovnomerne opečený chlieb

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Jednoduchá obsluha

Naraz rozmrazte alebo zohrejte práve hriankovaný chlieb

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

S maximálnou bezpečnosťou

Funkcia dodatočného zdvihu na ľahké vyberanie aj tých najmenších kúskov chleba

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Automatické bezpečnostné vypnutie v prípade zaseknutia chleba

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie



Hriankovač HD2630/20

Hlavné prvky Technické údaje

Integrovaný rošt na ohrievanie

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a

croissantov.

Extra široké otvory

Hriankovač Philips s extra širokými otvormi

vhodnými pre hrubý aj tenký chlieb.

Funkcia dodatočného zdvihu

Funkcia dodatočného zdvihu na jednoduché

vyberanie aj tých najmenších kúskov chleba.

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.

 

Všeobecné špecifikácie

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 850 – 1 000 W

Napätie: 220 – 240 V

Dĺžka kábla: 0,85 m

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Plastové puzdro (PP/PC/ABS),

pochromované veko

Farba(y): Čierno-strieborná
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