
Pemanggang roti

Viva Collection

 
Pemanggang roti Ekstra lebar 2
slot

Penghangat roti terintegrasi

Hitam

 
HD2637/90

Roti Panggang lezat dan renyah setiap saat
Slot ekstra lebar cocok untuk irisan tebal atau tipis

Ukuran slot 10% lebih lebar* yang dilengkapi rak tengah selalu menahan setiap

irisan di tengah panggangan untuk hasil yang cokelat merata, baik itu irisan roti

tipis atau tebal.

Mudah dikontrol

7 tingkat kontrol kecokelatan yang bisa diubah

Memanaskan dan mencairkan dalam sekali jalan

Mudah digunakan

Slot ekstra lebar cocok untuk potongan tebal atau tipis, segar atau beku

Rak roti terintegrasi untuk menghangatkan roti atau pastry

Baki serpihan dapat dilepas agar mudah dibersihkan

Dengan keamanan maksimal

Proteksi mati otomatis ekstra

Mudah mengeluarkan potongan yang lebih kecil dengan aman

Tombol batal untuk menghentikan pemanggangan kapan saja.



Pemanggang roti HD2637/90

Kelebihan Utama

Slot ekstra lebar

Mekanisme rak tengahnya menempatkan

setiap iris tepat di tengah agar cokelat merata,

berapapun ketebalannya.

7 tingkat kecokelatan yang bisa diubah

Sesuaikan tingkat panas pilihan Anda dan

nikmati roti panggang sesuai selera.

Mudah mengeluarkan makanan dengan aman

Fitur ini memungkinkan Anda mengeluarkan

potongan roti yang lebih kecil dengan aman

Rak roti terintegrasi

Rak roti terintegrasi untuk menghangatkan roti

atau pastry dengan mudah.

Memanaskan dan mencairkan dalam sekali

jalan

Fungsi memanaskan dan mencairkan untuk

memanggang roti beku dalam sekali jalan

Tombol Batal untuk menghentikan

pemanggangan

Tombol Stop untuk berhenti memanggang

kapan saja

Baki serpihan lepas-pasang

Mudah dibersihkan berkat baki serpihan lepas-

pasang.

Proteksi mati otomatis ekstra

Proteksi mati otomatis ekstra melindungi

produk dari korsleting.
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Spesifikasi

Negara asal

Buatan: Cina

Desain dan lapisan

Warna: Hitam

Bahan bodi utama: Logam & Plastik

Spesifikasi umum

Jumlah tingkat kecokelatan: 7

Fitur produk: Tingkat kecokelatan dapat

disesuaikan, Mati otomatis, Tombol batal,

Tempat penyimpanan kabel, Fungsi pencair,

Fungsi pengangkat-tinggi, Kaki anti-selip

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan

Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 0,85 m

Frekuensi: 50-60 Hz

Voltase: 240 volt

Berat dan dimensi

Dimensi kemasan (PxLxT):

334x200x221 milimeter

Dimensi produk (PxLxT):

300x172x201 milimeter

Ukuran slot (PxLxT): 138x33x125 milimeter

Berat termasuk kemasan: 1,95 kg

Berat produk: 1,49 kg

* Slot 10% lebih lebar dibandingkan produk sebelumnya

(HD2630)
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