
Toaster
Viva Collection

 
Brødrister, 2 ekstra brede
åbninger

Indbygget bollevarmer

Sort

 
HD2637/90

Fantastisk sprødt brød, både skåret i hånden og

forskåret
Ekstra brede holdere, så brødet nemt kan tilberedes, tykt eller

tyndt

10 % bredere holderstørrelse* samt selvcentrerende riste, uanset om det er tynde

skiver eller tykke håndskårne skiver, holder og låser altid hver eneste skive perfekt

centreret og giver et jævnt bruningsresultat.

Nem at betjene

Justerbar med 7 risteindstillinger

Genopvarm og optø på én gang

Nem at anvende

Ekstra bred åbning passer til tykke, tynde, friske eller frosne skiver

Integreret bollerist til opvarmning af rundstykker, wienerbrød eller boller

Aftagelig krummebakke for nem rengøring

Med maksimal sikkerhed

Ekstra beskyttelse med automatisk slukning

Funktion til højt løft, så små stykker sikkert kan tages ud

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse



Toaster HD2637/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ekstra bred åbning på

Den selvcentrerende mekanisme centrerer

præcist hver skive, så de ristes perfekt, uanset

hvor tykke de er.

7 justerbare ristningsindstillinger

Indstil varmegraderne, som du foretrækker det,

og få dit ristede brød, som du vil have det.

Funktion til højt løft og sikker udtagning

Med denne funktion kan du løfte mindre

stykker brød ud sikkert

Integreret bollerist

Indbygget bollerist til nem opvarmning af

varme wienerbrød, rundstykker eller boller.

Genopvarm og optø på én gang

Genopvarmnings- og optøningsfunktioner, så

frossent brød kan ristes på én gang

Stop-knap til øjeblikkelig afbrydelse

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Aftagelig krummebakke

Nem at rengøre takket være den aftagelige

krummebakke.

Ekstra beskyttelse med automatisk slukning

Ekstra beskyttelse med automatisk slukning,

der beskytter produktet mod kortslutning.

 

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Design og finish

Farve(r): Sort

Materiale: basisenhed: Metal og plast

Generelle specifikationer

Antal ristningsniveauer: 7

Produktfunktioner: Justerbar ristning, Auto-

sluk, Stop-knap, Ledningsopbevaring,

Optøningsfunktion, Ekstraløft-funktion,

Skridsikre "fødder"

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 0,85 m

Frekvens: 50-60 Hz

Spænding: 240 V

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 334 x 200 x

221 mm

Produktets mål (L x B x H): 300 x 172 x

201 mm

Mål, brødholder (LxBxH): 138 x 33 x 125 mm

Vægt inkl. emballage: 1,95 kg

Produktets vægt: 1,49 kg

* 10 % bredere brødholder sammenlignet med

forgængeren (HD2630)
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