Pemanggang roti
Viva Collection
2 selot
3 fungsi
Putih ungu lavender
Selot ekstra lebar, penghangat
roti

Nikmati roti bakar sempurna
Pemanggang roti untuk roti yang selalu cokelat keemasan
HD2630/40

Pemanggang roti Philips dengan selot dalam dan lebar, serta ﬁtur pengatur ke
tengah agar roti tebal maupun tipis bisa dipanggang dengan merata. Dilengkapi
rak penghangat roti terpadu, baki remah, dan tombol penghangat dan penghilang
beku dengan satu sentuhan.
Seperti yang Anda inginkan
Slot ekstra lebar agar pas dengan roti Anda, tebal atau tipis
Rak penghangat kue untuk menghangatkan kue dan croissant
Slot fokus tengah dengan lebar bervariasi untuk memanggang roti dengan merata
Mudah digunakan
Mencairkan roti beku Anda atau menghangatkan roti dengan satu langkah
Baki serpihan dapat dilepas agar mudah dibersihkan
Dengan keamanan maksimal
Fitur pengangkat tinggi untuk mengeluarkan potongan roti kecil dengan aman
Bagian luar pemanggang roti tetap dingin dan aman disentuh
Mati secara otomatis jika roti macet
Tombol batal untuk menghentikan pemanggangan kapan saja.
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Kelebihan Utama
Pengaman pemutus arus listrik otomatis
Pemanggang roti akan mati otomatis jika roti
macet di dalam.

Bagian luar tetap dingin

Fitur istimewa

Bagian luar pemanggang roti tetap dingin dan
aman disentuh.

Fitur pengangkat tinggi untuk mengeluarkan
potongan roti kecil dengan aman.

Tombol pencair dan penghangat

Baki serpihan lepas-pasang

Tombol penghilang beku pada pemanggang
roti memungkinkan Anda menghilangkan beku
dan memanggang roti sekaligus, dan tombol
penghangat menghangatkan roti dingin atau
lebih mencokelatkan roti yang sudah
dipanggang.

Mudah dibersihkan berkat baki serpihan lepaspasang.

Rak penghangat kue

Rak penghangat kue untuk menghangatkan
kue dan croissant.
Tombol batal

Tombol batal untuk menghentikan
pemanggangan kapan saja.

Selot fokus tengah yang lebar

Selot ekstra lebar
Pemanggang roti Philips dengan selot ekstra
lebar agar pas dengan roti Anda, tebal atau
tipis.

Pemanggang roti Philips dengan selot fokus
tengah, yang memungkinkan Anda
memasukkan roti tebal atau tipis dan
memastikan posisinya tetap di tengah agar
terpanggang merata.
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Spesiﬁkasi
Spesiﬁkasi desain
Bahan-bahan: Rangka plastik (PP/PC/ABS),
bagian atas berpelat krom
Warna: Putih/ungu lavender
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Spesiﬁkasi umum
Tempat penyimpanan kabel
Kaki anti-selip
Pengaman pemutus arus listrik otomatis

Spesiﬁkasi teknis
Daya: 850-1.000 W
Voltase: 220-240 volt
Panjang kabel: 0,85 m

