
 

Prăjitor de pâine

Viva Collection

 
2 fante

3 funcţii

Alb-lavandă

Fantă extra lată, încălzire chifle

 

HD2630/40

Savurează o pâine prăjită excelent
Prăjitor pentru pâine brună, întotdeauna rumenită

Prăjitor de pâine Philips cu fante largi şi adânci şi funcţie de centrare automată

pentru a asigura felii de pâine rumenite uniform, chiar dacă sunt groase sau subţiri.

Dispune de grilaj integrat pentru chifle, tavă glisantă pentru firmituri şi butoane

tactile pentru reîncălzire şi dezgheţare.

Aşa cum îţi dorești

Fante extralate potrivite pentru pâine groasă sau subțire

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Fante centrate cu lăţime variabilă pentru rumenire uniformă a pâinii

Uşor de utilizat

Dezgheaţă sau reîncălzeşte pâinea prăjită într-o singură tranşă.

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Cu protecţie maximă

Funcţie de ridicare pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Oprire automată de siguranţă (în cazul în care se blochează pâinea)

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment



Prăjitor de pâine HD2630/40

Repere

Sistem de oprire automat

Prăjitorul de pâine se va opri automat dacă

pâinea se blochează în interior.

Grătar pentru încălzirea chiflelor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea

chiflelor şi a cornurilor.

Buton de anulare

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice

moment

Perete exterior cu răcire

Peretele exterior al friteuzei rămâne rece.

Butoane de dezgheţare şi reîncălzire

Butonul de dezgheţare al prăjitorului de pâine

permite dezgheţarea şi prăjirea într-o singură

tranşă, iar butonul de reîncălzire încălzeşte

pâinea sau rumeneşte mai mult pâinea prăjită.

Fante extralate

Prăjitor de pâine Philips cu fante foarte largi

pentru a se potrivi cu feliile dvs. de pâine,

groase sau subţiri.

Caracteristică de ridicare înaltă

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate

cu uşurinţă bucăţile mici de pâine.

Tavă de firimituri detaşabilă

Este uşor de curăţat datorită tăviţei de firimituri

detaşabile.

Fante largi centrate

Prăjitor de pâine Philips cu fante centrate ce

permit introducerea feliilor groase sau subţiri şi

centrarea acestora pentru rumenire uniformă.

 



Prăjitor de pâine HD2630/40

Specificaţii

Specificaţii de design

Materiale: Carcasă plastic (PP/PC/ABS), parte

superioară cromată

Culori: Alb/lavandă

Specificaţii generale

Sistem depozitare cablu

Sistem anti-alunecare

Sistem de oprire automat

Specificaţii tehnice

Alimentare: 850-1000 W

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 0,85 m
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