
Prăjitor de pâine

Viva Collection

 
Prăjitor extralarg cu 2 fante

Încălzitor integrat

Negru

 
HD2637/90

Pâine prăjită crocantă, indiferent dacă o tai tu

sau este feliată
Fante foarte largi, adaptându-se cu uşurinţă la felii groase sau

subţiri

Dimensiunea fantelor cu 10 % mai largă*, împreună cu grilajele cu auto-centrare,

indiferent cât de subţiri sau de groase sunt tăiate feliile, asigură întotdeauna

fixarea feliei perfect centrat şi menţinerea acesteia, pentru rezultate de rumenire

uniformă.

Control simplu

7 niveluri reglabile de control al rumenirii

Reîncălzeşte şi dezgheaţă într-o singură acţiune

Uşor de utilizat

Fanta foarte largă este potrivită pentru felii groase sau subţiri, proaspete sau

îngheţate.

Grătar integrat pentru chifle, pentru încălzirea uşoară a cornurilor şi chiflelor

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Cu protecţie maximă

Oprire automată de protecţie suplimentară

Ridicare în înălţime pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment



Prăjitor de pâine HD2637/90

Repere

Fantă foarte largă

Mecanismul de centrare automată centrează

perfect fiecare felie pentru o prăjire uniformă,

indiferent de grosime.

7 niveluri reglabile de rumenire

Reglează după preferinţă nivelul căldurii şi

obţine pâinea prăjită dorită.

Ridicare în înălţime pentru extragerea în

siguranţă

Funcţia permite extragerea în siguranţă a

bucăţilor mai mici de pâine

Grătar integrat

Grătar integrat pentru chifle, pentru încălzirea

uşoară a produselor de patiserie, a cornurilor şi

a chiflelor.

Reîncălzeşte şi dezgheaţă într-o singură

acţiune

Funcţii de reîncălzire şi de dezgheţare pentru

prăjirea pâinii congelate, într-o singură acţiune

Buton de anulare pentru a opri prăjirea

Buton de anulare pentru a opri prăjirea în orice

moment

Tavă de firimituri detaşabilă

Este uşor de curăţat datorită tăvii de firimituri

detaşabile.

Oprire automată de protecţie suplimentară

Oprirea automată de protecţie suplimentară

protejează împotriva scurtcircuitelor.

 



Prăjitor de pâine HD2637/90

Specificaţii

Ţara de origine

Fabricat în: China

Design şi finisaj

Culori: Negru

Material corp principal: Metal şi plastic

Specificaţii generale

Numărul nivelurilor de rumenire: 7

Caracteristicile produsului: Rumenire

reglabilă, Oprire automată, Buton de anulare,

Sistem depozitare cablu, Funcţie dezgheţare,

Funcţie de ridicare înaltă, Sistem anti-

alunecare

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,85 m

Frecvenţă: 50-60 Hz

Tensiune: 240 V

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (L x l x H):

334x200x221 mm

Dimensiunile produsului (L x l x H):

300x172x201 mm

Dimensiune fantă (L x l x H): 138x33x125 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 1,95 kg

Greutate produs: 1,49 kg

* Fantă cu 10% mai largă, comparativ cu modelul

precedent (HD2630)
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