
Kenyérpirító

Viva Collection

 

2 pirítónyílás

3 funkció

Fekete/ezüst

 
HD2636/20

Igazán finom pirítós
Vastag vagy vékony – mindig aranybarnára sütve

A kenyérpirító széles, mély, önközpontosító nyílásokkal egyenletes aranybarna pirítóst készít, legyen akár

vastag, akár vékony. Beépített zsemlemelegítővel, kihúzható morzsatálcával, továbbá egyérintéses újramelegítő

és kiolvasztó gombbal rendelkezik.

Igényei szerinti működés

Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez

Változtatható szélességű, középrezáró nyílások az egyenletes pirításért

Az extraszéles nyílásba vastag és vékony pékáru is belefér

Állítható hétfokozatú pirítás

Könnyen használható

Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért

Vezeték felcsévélési lehetőség az egyszerű tárolásért

Újramelegítés, kiolvasztás és a fagyasztott kenyér bármilyen fokozatú pirítása

Maximális biztonság

Automatikus biztonsági kikapcsolás arra az esetre, ha a pirítós bennragadna

A burkolat nem forrósodik át, így biztonságosan megérinthető

Az extra kenyérkiemelővel a legkisebb pirítósokat is biztonságosan kiemelheti.

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást
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Fénypontok

Hideg falú burkolat

A kenyérpirító burkolata nem forrósodik át

sütéskor, így biztonságosan megérinthető.

Kiadó gomb

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást

Extraszéles nyílások

Az extraszéles nyílásba vastag és vékony

pékáru is belefér.

Kivehető morzsatálca

A kivehető morzsatálcának köszönhetően

egyszerű a tisztítás.

Automatikus biztonsági kikapcsolás

A kenyérpirító automatikusan kikapcsol, ha a

kenyér a készülékben ragad.

Zsemlemelegítő

Melegítőrács zsemle és croissant

melegítéséhez.

Extra kenyérkiemelő

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy még

magasabbra emelje ki akár a legkisebb

pirítósokat is.

Széles, középrezáró nyílások

Az önközpontosító nyílások gondoskodnak

róla, hogy bármilyen vastag vagy vékony is a

kenyérszelet, a pirítás minden esetben

egyenletes módon történik.

Hét beállítható szint

A Philips Avance termékcsaládjába tartozó

kenyérpirító hét beállítható pirítási fokozattal

rendelkezik.

Vezeték felcsévélési lehetőség

Vezeték felcsévélési lehetőség az egyszerű

tárolásért

Újramelegítés, olvasztás és pirítás

Újramelegítés, kiolvasztás és a fagyasztott

kenyér bármilyen fokozatú pirítása
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Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

Zsemlemelegítő

Kivitelezési jellemzők

Anyagok: Szálhúzott rozsdamentes acél

készülékház, Krómbevonatú tetőlap

Szín(ek): Ezüstmetál, fekete

Általános jellemzők

Vezeték tárolása

Csúszásmentes lábak

Műszaki adatok

Tápellátás: 850-1000 W

Nyílás méretei (ho x szé x ma): 130 x 32 x

120 mm

Vezetékhossz: 0,85 m

Feszültség: 220 - 240 V

Frekvencia: 50–60 Hz
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