
Hriankovač

Viva Collection

 
Hriankovač s 2 extra širokými
otvormi

Vstavaný ohrievač na žemle

Čierna

 
HD2637/90

Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca

chleba
Extra široké otvory umožňujú vložiť tenké aj hrubé krajce

O 10 % širšie otvory spolu s mechanizmom automatického centrovania zachytia

a dokonale vycentrujú každý krajec chleba, či už tenký, alebo hrubší – ručne

odkrojený, takže výsledkom je zakaždým rovnomerne opečená hrianka.

Jednoduché na ovládanie

Ovládanie 7 nastaviteľných stupňov opečenia

Ohrievanie a rozmrazovanie na jeden šup

Jednoduchá obsluha

Extra široký otvor umožňuje vložiť krajce tenké aj hrubé, čerstvé aj mrazené.

Vstavaný ohrievač na žemle na ohrievanie rožkov, pečiva alebo žemlí

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

S maximálnou bezpečnosťou

Prídavná funkcia automatického vypnutia

Vysoké vysunutie pre bezpečné vyberanie aj tých najmenších kúskov

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie



Hriankovač HD2637/90

Hlavné prvky

Extra široká štrbina

Mechanizmus automatického centrovania

dokonale vycentruje každý krajec, výsledkom

čoho je rovnomerné opečenie bez ohľadu na

hrúbku krajca.

7 nastaviteľných stupňov opečenia

Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej

preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich

máte radi.

Vysoké vysunutie pre bezpečné vyberanie

Táto funkcia vám umožňuje bezpečne zdvihnúť

aj tie najmenšie kúsky chleba

Vstavaný rošt na žemle

Vstavaný ohrievač na žemle na jednoduché

ohrievanie pečiva, rožkov alebo žemlí.

Ohrievanie a rozmrazovanie na jeden šup

Funkcie ohrievania a rozmrazovania pre

zamrznutú hrianku/chlieb pri jedinom vložení

Tlačidlo zrušenia na zastavenie hriankovania

Vďaka tlačidlu zastavenia môžete kedykoľvek

zastaviť hriankovanie

Vyberateľný zásobník na omrvinky

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku

na omrvinky.

Prídavná funkcia automatického vypnutia

Prídavná funkcia automatického vypnutia

chráni výrobok pred skratom.
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Čierna

Materiál hlavnej časti: Kov a plast

Všeobecné špecifikácie

Počet stupňov opečenia: 7

Vlastnosti produktu: Nastaviteľná intenzita

opečenia, Automatické vypnutie, Tlačidlo

zrušenia, Odkladanie kábla, Funkcia

rozmrazovania, Funkcia vysokého vysunutia,

Protisklzové nožičky

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 0,85 m

Frekvencia: 50-60 Hz

Napätie: 240 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (D x Š x V): 334 x 200 x

221 mm

Rozmery produktu (D x Š x V): 300 x 172 x

201 mm

Rozmery otvoru (D x Š x V): 138 x 33 x 125 mm

Hmotnosť vrátane balenia: 1,95 kg

Hmotnosť produktu: 1 49 kg

* O 10 % širší otvor v porovnaní s predchádzajúcim

modelom (HD2630)
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