
 

Toster
Viva Collection

 
2 otwory

3 funkcje

Biało-lawendowy

Bardzo szeroki otwór,
podgrzewacz bułek

 

HD2630/40

Delektuj się wspaniałymi tostami
Toster dla amatorów złocistobrązowych grzanek

Ten toster firmy Philips ma szerokie, wyśrodkowane otwory zapewniające

równomierne opiekanie zarówno cienkich, jak i grubszych kromek na

złocistobrązowy kolor. Wyposażony jest we wbudowany ruszt do podgrzewania

bułek, wysuwaną tackę na okruszki oraz przyciski funkcji rozmrażania i

podgrzewania.

Tak, jak lubisz

Wyjątkowo szerokie otwory, które pasują do pieczywa różnej grubości

Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików

Wyśrodkowane otwory umożliwiają równomierne opiekanie pieczywa

Łatwa obsługa

Rozmrażanie i podgrzewanie pieczywa za jednym razem

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Maksymalne bezpieczeństwo

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można ją bezpiecznie dotykać

Wyłącznik bezpieczeństwa działa w przypadku zablokowania pieczywa

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie



Toster HD2630/40

Zalety

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Toster wyłączy się automatycznie w przypadku

zablokowania się pieczywa.

Ruszt do podgrzewania bułek

Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików.

Przycisk anulowania

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w

dowolnym momencie

Nienagrzewająca się obudowa

Obudowa tostera pozostaje chłodna i można

jej bezpiecznie dotykać.

Przyciski rozmrażania i podgrzewania

Przycisk rozmrażania na tosterze umożliwia

jednoczesne rozmrażanie i opiekanie

pieczywa, a przycisk podgrzewania pozwala

na podgrzanie zimnej grzanki lub silniejsze

zrumienienie już opieczonego chleba.

Wyjątkowo szerokie otwory

Toster firmy Philips z bardzo szerokimi

otworami odpowiednimi dla pieczywa o różnej

grubości.

Wysoki podnośnik pieczywa

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala na

bezpieczne wyjmowanie małych kromek

chleba.

Wyjmowana tacka na okruszki

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce

na okruszki.

Szerokie otwory na pieczywo

Ten toster firmy Philips z wyśrodkowanymi

otworami pozwala na przyrządzanie grubego

lub cienkiego pieczywa i utrzymywanie

kromek dokładnie pośrodku urządzenia, dzięki

czemu uzyskuje się równomiernie opieczone

grzanki.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiały: Obudowa plastikowa (PP/PC/ABS),

chromowana część górna

Kolor(y): Biało-lawendowy

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne

Moc: 850–1000 W

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 0,85 m
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