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Rapeaa paahtoleipää käsin leikatuista ja

valmiista viipaleista
Leveään paahtoaukkoon mahtuvat niin paksut kuin ohuetkin

viipaleet

10 % leveämpi aukko*. Automaattisen leivän keskitysjärjestelmän ansiosta niin

ohuet kuin paksutkin, käsin leikatut viipaleet paahtuvat tasaisesti aukon

keskiosassa.

Helppo hallita

Säädettävä 7 paahtoasteen valitsin

Lämmitä uudelleen ja sulata yhdellä kertaa

Helppokäyttöinen

Leveään paahtoaukkoon mahtuvat paksut ja ohuet, tuoreet ja pakastetut viipaleet

Sisäänrakennettu lämmitysteline sämpylöille ja leivonnaisille

Irrotettava, helposti puhdistettava murutarjotin

Erittäin turvallisesti

Automaattinen virrankatkaisu

Leivännostimen nostaa pienetkin palat turvallisen korkealle

Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää paahtamisen



Paahdin HD2637/90

Kohokohdat

Erittäin leveä paahtoaukko

Keskitysmekanismi keskittää jokaisen

leipäviipaleen, jotta leipä paahtuu tasaisesti

paksuudesta riippumatta.

7 säädettävää paahtoasetusta

Säädä paahtoaste makusi mukaan ja saat

sellaista paahtoleipää kuin itse haluat.

Nostaa leivät turvallisen korkealle

Leivännostimen ansiosta pienetkin leivänpalat

on turvallista nostaa pois

Sisäänrakennettu sämpyläteline

Lämmitä leivonnaiset ja sämpylät helposti

sisäänrakennetun lämmitystelineen avulla.

Lämmitä uudelleen ja sulata yhdellä kertaa

Lämmitä tai sulata ja paahda pakastettu leipä

yhdellä kertaa

Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää

paahtamisen

Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää

paahtamisen haluamallasi hetkellä

Irrotettava murutarjotin

Irrotettavan murutarjottimen ansiosta helppo

puhdistaa.

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu suojaa tuotetta

oikosuluilta.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): Musta

Rungon materiaali: Metalli ja muovi

Yleiset tiedot

Useita eri paahtoasteita: 7

Tuotteen ominaisuudet: Säädettävä

paahtoaste, Automaattinen virrankatkaisu,

Paahtamisen keskeytyspainike, Johdon

säilytys, Sulatustoiminto, Nostaa leivän

korkealle, Liukumattomat jalat

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,85 m

Taajuus: 50–60 Hz

Jännite: 240 V

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 334 x 200 x

221 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 300 x 172 x 201 mm

Paahtoaukon koko (P x L x K): 138 x 33 x

125 mm

Paino pakattuna: 1,95 kg

Tuotteen paino: 1,49 kg

* 10 % leveämpi paahtoaukko kuin edellisessä mallissa

(HD2630)
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