
Brødrister

Viva Collection

 
Brødrister med to ekstra brede
slisser

Innebygd varmestativ for
rundstykker

Svart

 
HD2637/90

Deilig sprø toast med eller uten ferdig toastbrød
Ekstra brede slisser som passer til tykke eller tynne skiver

10 % bredere slisser* og stativer som holder seg sentrert, uansett om du har tynne

skiver eller tykke som er håndskåret, sørger for at skivene holder seg på plass og

ristes jevnt.

Enkel å styre

Syv justerbare nivåer for bruningskontroll

Oppvarming og tining på samme tid

Enkel å bruke

Ekstra bred slisse for tykke eller tynne, ferske eller frosne skiver

Innebygd varmestativ for oppvarming av rundstykker, kaker eller boller

Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring

Med maksimal sikkerhet

Med ekstra automatisk avslåing

Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst



Brødrister HD2637/90

Høydepunkter

Ekstra bred slisse

Den automatiske sentreringsmekanismen

midtstiller hver skive perfekt for jevn bruning,

uavhengig av tykkelse.

Syv justerbare bruningsnivåer

Juster varmenivået til det du ønsker, og få ristet

brød slik du vil ha det.

Høy løftefunksjon for å ta ut brødbiter trygt

Funksjonen gjør at du trygt kan løfte ut mindre

brødbiter

Innebygd varmestativ

Innebygd varmestativ for enkel oppvarming av

kaker, rundstykker eller boller.

Oppvarming og tining på samme tid

Gjenoppvarmings- og opptiningsfunksjonen for

å riste frossent brød fungerer samtidig

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen

Stoppknapp for å stoppe ristingen når som

helst

Avtakbart smulebrett

Enkel å rengjøre takket være det avtakbare

smulebrettet.

Med ekstra automatisk avslåing

Ekstra beskyttelse med automatisk avslåing

beskytter produktet mot kortslutning.

 



Brødrister HD2637/90

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Design og utseende

Farge(r): Svart

Materiale i hoveddelen: Metall og plast

Generelle spesifikasjoner

Antall bruningsnivåer: 7

Produktfunksjoner: Justerbar bruning,

Automatisk avslåing, Kanselleringsknapp,

Ledningsoppbevaring, Tinefunksjon, Høy

løftefunksjon, Sklisikre føtter

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,85 m

Frekvens: 50–60 Hz

Spenning: 240 V

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

334 x 200 x 221 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

300 x 172 x 201 millimeter

Slissestørrelse (L x B x H):

138 x 33 x 125 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 1,95 kg

Vekt, produkt: 1,49 kg

* 10 % bredere slisse sammenlignet med forgjengeren

(HD2630)
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