
Toster
Viva Collection

 
Toster z 2 bardzo szerokimi
otworami

Wbudowany podgrzewacz bułek

Czarny

 
HD2637/90

Chrupiące tosty z pieczywa krojonego ręcznie

lub mechanicznie
Bardzo szerokie otwory przystosowane do grzanek o różnej

grubości

10% szersze otwory* oraz wyśrodkowane ruszty utrzymują wszystkie kawałki

pieczywa, zapewniając ich równomierne opiekanie — zarówno w przypadku

wąskich, jak i grubych, ręcznie krojonych kromek.

Łatwa obsługa

Regulacja czasu opiekania — 7 poziomów

Podgrzewanie i rozmrażanie za jednym razem

Łatwa obsługa

Szeroki otwór mieszczący grube, cienkie, świeże i mrożone pieczywo.

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia podgrzewanie słodkiego ciastek i bułek

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Maksymalne bezpieczeństwo

Funkcja automatycznego wyłączania

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie



Toster HD2637/90

Zalety

Szeroki otwór

Mechanizm automatycznego wyśrodkowania

umożliwia idealne wyśrodkowanie każdej

kromki w celu równego przyrumienienia

pieczywa niezależnie od jego grubości.

7 regulowanych poziomów opiekania

Dostosuj moc opiekania i przyrządzaj grzanki

tak, jak lubisz.

Wysoki podnośnik pieczywa umożliwia

bezpieczne wyjmowanie

Funkcja ta umożliwia bezpieczne wyjmowanie

małych kromek chleba

Wbudowany ruszt do bułek

Wbudowany ruszt do bułek umożliwia łatwe

podgrzewanie ciastek i bułek.

Podgrzewanie i rozmrażanie za jednym razem

Podgrzewanie i rozmrażanie zamrożonego

pieczywa/tostów za jednym razem

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie

Przycisk zatrzymujący opiekanie w dowolnym

momencie

Wyjmowana tacka na okruszki

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce

na okruszki.

Funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania chroni

produkt przed zwarciem.

 



Toster HD2637/90

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Czarny

Materiał korpusu: Metal i plastik

Informacje ogólne

Liczba poziomów opiekania: 7

Charakterystyka produktu: Regulacja

opiekania, Automatyczne wyłączanie, Przycisk

anulowania, Schowek na przewód, Funkcja

rozmrażania, Funkcja podnoszenia pieczywa,

Stopy antypoślizgowe

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,85 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Napięcie: 240 V

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

334 x 200 x 221 mm

Wymiary produktu (D x S x W):

300 x 172 x 201 mm

Wymiary otworu (dł. x szer. x wys.):

138 x 33 x 125 mm

Waga wraz z opakowaniem: 1,95 kg

Waga produktu: 1,49 kg

* 10% szerszy otwór w porównaniu z poprzednim

modelem (HD2630)
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