
 

Brødrister

Viva Collection

 
2 slisser

3 funksjoner

Hvit/lavendel

Ekstra bred slisse, bollevarmer

 

HD2630/40

Nyt godt ristet brød
Brødrister for gyllenbrunt brød hver gang

Philips-brødrister med dype, brede slisser og selvsentrerende funksjon som

sørger for jevnt gyllenbrunt ristet brød med tykke eller tynne skiver. Den har

integrert varmestativ for rundstykker, uttrekkbart smulebrett og ettrykksknapper for

oppvarming og tining.

Slik du vil ha det

Ekstra brede slisser som passer til skivene enten de er tykke eller tynne

Varmestativ for å varme opp rundstykker og croissanter

Selvsentrerende slisser med variabel bredde for jevnt ristet brød

Enkel å bruke

Tin brød, eller varm opp brød som nettopp er ristet, samtidig

Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring

Med maksimal sikkerhet

Høy løftefunksjon for å sikkert ta ut små brødskiver

Utsiden av brødristeren holder seg kald og er sikker å ta på

Automatisk sikkerhetsutkobling hvis brødet setter seg fast

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst



Brødrister HD2630/40

Høydepunkter

Automatisk sikkerhetsutkobling

Brødristeren slås automatisk av hvis brødet

setter seg fast.

Varmestativ for rundstykker

Varmestativ for å varme opp rundstykker og

croissanter.

Kanselleringsknapp

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når

som helst

Kaldvegg på yttersiden

Utsiden av brødristeren holder seg kald og er

berøringssikker.

Knapper for tining og oppvarming

Med tineknappen på denne brødristeren kan du

tine og riste brød samtidig, mens

oppvarmingsknappen gir deg mulighet til å

varme opp avkjølt brød eller brune videre på

brød som nettopp er ristet.

Ekstra brede slisser

Brødrister fra Philips med ekstra brede

åpninger som passer til skivene enten de er

tykke eller tynne.

Høy løftefunksjon

Høy løftefunksjon for å sikkert ta ut små

brødskiver

Avtakbart smulebrett

Den er enkel å rengjøre takket være det

avtakbare smulebrettet.

Brede slisser med selvsentrering

Brødristeren fra Philips med selvsentrerende

slisser gjør at både tykke og tynne skiver kan

holde seg midtstilte, slik at brødet blir jevnt

ristet.
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Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Materialer: Plastkabinett (PP/PC/ABS),

forkrommet topp

Farge(r): Hvit/lavendel

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Automatisk sikkerhetsutkobling

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 850–1000 W

Spenning: 220–240 V

Ledningslengde: 0,85 m
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