
Kenyérpirító

Viva Collection

 
Kenyérpirító 2 extra széles
nyílással

Beépített zsemlemelegítő

Fekete

 
HD2637/90

Ízletes, ropogós pirítós hagyományos és

szeletelt kenyérből

Extra széles nyílások vastag vagy vékony szeletekhez

A 10%-kal szélesebb nyílások* a középre helyező grillráccsal mindig tökéletesen

középre helyezik és rögzítik a kenyereket az egyenletes pirítás érdekében,

függetlenül attól, hogy vékony, előre szeletelt vagy vastag, kézzel vágott

kenyérszeletekről van szó.

Könnyen kezelhető

Szabályozható pirítás 7 állítható fokozattal

Újramelegítés és kiolvasztás egyszerre

Könnyen használható

Extra széles nyílás, amely illik vastag vagy vékony, friss vagy fagyasztott szeletekhez.

Beépített zsemletartó péksütemények, tésztafélék, zsemlefélék felmelegítéséhez

Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért

Maximális biztonság

Extra automatikus kikapcsolás funkció

Magas kenyérkiemelő a kisebb méretű pirítósok biztonságos kivételéhez

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást



Kenyérpirító HD2637/90

Fénypontok

Extra széles nyílás

A középre helyező mechanizmus tökéletesen

középre helyez minden szeletet az egyenletes

pirulás érdekében – a vastagságtól

függetlenül.

7 állítható pirítási fokozat

A kívánt hőfok beállítása garantálja a

megfelelő pirítást pontosan úgy, ahogy szereti.

Magas kenyérkiemelő a pirítós biztonságos

kivételéhez

A funkció lehetővé teszi, hogy a kisebb méretű

kenyereket is biztonságosan kivehesse

Beépített zsemletartó

Beépített zsemletartó péksütemények,

tésztafélék, zsemlefélék egyszerű

felmelegítéséhez.

Újramelegítés és kiolvasztás egyszerre

Fagyasztott toast kenyér/kenyér újramelegítése

és kiolvasztása egyszerre

Kiadó gomb a pirítás befejezéséhez

Leállítás gomb a pirítás tetszőleges időben

történő befejezéséhez

Kivehető morzsatálca

A kivehető morzsatálcának köszönhetően

egyszerűen tisztítható.

Extra automatikus kikapcsolás funkció

Az extra automatikus kikapcsolás funkció

megvédi a terméket a rövidzárlatok ellen.
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Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fekete

A készülék anyaga: Fém és műanyag

Általános jellemzők

Pirítási fokozatok száma: 7

Termékjellemzők: Állítható pirítási fokozat,

Automatikus kikapcsolás, Kiadó gomb,

Vezetéktárolás, Kiolvasztás funkció, Extra

kenyérkiemelő, Csúszásmentes talp

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 0,85 m

Frekvencia: 50–60 Hz

Feszültség: 240 V

Tömeg és méretek

Csomag méretei (H x Sz x M):

334x200x221 mm

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

300x172x201 mm

Nyílás mérete (ho x szé x ma):

138x33x125 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 1,95 kg

Készülék tömege: 1,49 kg

* 10%-kal nagyobb nyílások az előző típushoz képest

(HD2630)
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