
Skrudintuvas

Viva Collection

 
Itin plačių 2 angų skrudintuvas

Įmontuotas bandelių šildytuvas

Juoda

 
HD2637/90

Nuostabus traškus skrebutis – ar atsipjautas, ar

jau supjaustytas

Itin plati anga, todėl telpa ir stora, ir plona riekė

10 % platesnė anga*. Dėl automatinio centravimo mechanizmo, nesvarbu, ar

įdėsite storą ar ploną pačių atpjautą riekę, ji visada užfiksuojama ir laikoma tiksliai

centre, kad tolygiai apskrustų.

Lengvas valdymas

7 reguliuojami skrudinimo lygiai

Pašildykite ir atšildykite vienu veiksmu

Paprasta naudotis

Itin plati anga, todėl telpa ir stora, ir plona riekė, šviežia ar šaldyta duona.

Įmontuotos bandelių grotelės yra skirtos suktinukams, pyragaičiams ir bandelėms

pašildyti

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Maksimalus saugumas

Papildoma automatinio išjungimo apsauga

Aukštai pasikelia, todėl saugiai išimsite mažesnes riekeles

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą



Skrudintuvas HD2637/90

Ypatybės

Itin plati anga

Išsicentruojantis mechanizmas puikiai

išcentruoja kiekvieną skrudinamą riekę

nepaisant jos storio.

7 reguliuojami skrudinimo lygiai

Nustatykite temperatūros lygį ir skrudinkite

taip, kaip pageidaujate.

Aukštai pasikelia, kad būtų saugu išimti

Ši funkcija leidžia saugiai išimti mažesnes

riekeles

Įmontuotos bandelių grotelės

Ant įmontuotų bandelių grotelių lengvai

pašildysite pyragaičius, suktinukus ar

bandeles.

Pašildykite ir atšildykite vienu veiksmu

Pašildymo ir atšildymo funkcija skirta

užšaldytam skrebučiui ar duonai skrudinti

vienu veiksmu

Atšaukimo mygtukas, skirtas sustabdyti

skrudinimą

Sustabdymo mygtukas, skirtas bet kada

sustabdyti skrudinimą

Išimamas trupinių padėklas

Lengva išvalyti, nes trupinių padėklas išsiima.

Papildoma automatinio išjungimo apsauga

Papildoma automatinio išjungimo apsauga

apsaugo nuo trumpojo jungimo.

 



Skrudintuvas HD2637/90

Specifikacijos

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Dizainas ir apdaila

Spalva (-os): Juoda

Pagrindinio korpuso medžiaga: Metalas ir

plastikas

Bendrosios specifikacijos

Skrudinimo lygių skaičius: 7

Produkto savybės: Reguliuojamas

skrudinimas, Automatinis išjungimas,

Atšaukimo mygtukas, Laido laikymas,

Atšildymo funkcija, Aukšto pakėlimo funkcija,

Neslystančios kojelės

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 0,85 m

Dažnis: 50-60 Hz

Įtampa: 240 V

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (I x P x A): 334 x 200 x

221 mm

Gaminio matmenys (IxPxA): 300 x 172 x

201 mm

Angų dydis (ilgis x plotis x aukštis): 138 x 33 x

125 mm

Svoris su pakuote: 1,95 kg

Gaminio svoris: 1,49 kg

* 10 % platesnė anga palyginti su ankstesniu modeliu

(HD2630)
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