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2 pirítónyílás

3 funkció

Fehér/levendula

Extra széles nyílású,
zsemlemelegítő

 

HD2630/40

Igazán finom pirítós
Kenyérpirító a mindig aranybarna kenyérért

A Philips kenyérpirító széles, mély nyílásokkal és automatikus középre igazító

funkcióval egyenletes aranybarna pirítóst készít, legyen akár vastag, akár vékony

szelet. Beépített zsemlemelegítővel, kihúzható morzsatálcával, továbbá

egyérintéses újramelegítő és kiolvasztó gombbal rendelkezik.

Pont úgy, ahogy szereti

Az extraszéles nyílásba vastag és vékony pékáru is belefér

Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez

Változtatható szélességű, középrezáró nyílások az egyenletes pirításért

Könnyen használható

Kiolvasztás és pirítás egyetlen lépésben

Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért

Maximális biztonság

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető

Automatikus biztonsági kikapcsolás arra az esetre, ha a pirítós bennragadna

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást



Kenyérpirító HD2630/40

Fénypontok

Automatikus biztonsági kikapcsolás

A kenyérpirító automatikusan kikapcsol, ha a

kenyér a készülékben ragad.

Zsemlemelegítő

Melegítőrács zsemle és croissant

melegítéséhez.

Kiadó gomb

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

Hideg falú burkolat

A kenyérpirító burkolata nem forrósodik át

sütéskor, így biztonságosan megérinthető.

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.

Extraszéles nyílások

Philips kenyérpirító extra széles nyílásokkal,

hogy vastag és vékony kenyérszeletek

egyaránt beférjenek.

Extra kenyérkiemelő

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb

pirítósokat is biztonságosan kiemelheti.

Kivehető morzsatálca

A kivehető morzsatálcának köszönhetően

egyszerű a tisztítás.

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.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyagok: Műanyag ház (PP/PC/ABS),

Krómbevonatú tetőlap

Szín(ek): Fehér/levendula

Általános jellemzők

Vezetéktárolás

Csúszásmentes lábak

Automatikus biztonsági kikapcsolás

Műszaki adatok

Tápellátás: 850-1000 W

Feszültség: 220-240 V

Vezetékhossz: 0,85 m
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