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2 brødholdere

3 funktioner

Hvid/lilla

Ekstra bred brødholder,
bollevarmer

 

HD2630/40

Lækkert ristet brød
Brødrister, som altid giver gyldenbrunt brød

Philips brødrister med brede, dybe brødholdere og automatisk centrering, der

sikrer ensartet gyldenbrunt brød på såvel tykke som tynde skiver. Har en integreret

bollerist, udtagelig krummebakke og ét-tryksknapper til genopvarmning og

optøning.

Lige som du vil have det

Ekstra brede brødholdere til både tykke og tynde skiver

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter

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

Ekstraløft-funktion for sikker udtagning af små stykker brød

Brødristerens yderside forbliver kold og sikker at røre ved

Automatisk sikkerhedsafbryder, hvis brødet sidder fast

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse



Toaster HD2630/40

Vigtigste nyheder

Automatisk sikkerhedsafbryder

Brødristeren slår automatisk fra, hvis brødet

sidder fast indeni.

Bollerist

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter.

Stop-knap

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Coolwall-kabinet

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.

Ekstra brede brødholdere

Philips brødrister med ekstra brede brødholdere

til både tykke og tynde skiver.

Ekstraløft-funktion

Løftefunktion for sikker udtagning af små

stykker brød.

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.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Materialer: Plastikkabinet (PP/PC/ABS),

krombelagt top

Farve(r): Hvid/lilla

Generelle specifikationer

Ledningsopbevaring

Skridsikre fødder

Automatisk sikkerhedsafbryder

Tekniske specifikationer

Strøm: 850-1000 W

Spænding: 220-240 V

Ledningslængde: 0,85 m
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