
Brödrost

Viva Collection

 
Brödrost med två extra breda
fack

Inbyggt uppvärmningsfack

Svart

 
HD2637/90

Härligt knaprigt rostat bröd – handskuret eller

förskuret

Extrabreda fack för tjockt eller tunt bröd

10 % bredare fack* och självcentrerande ställ som passar både för tunna skivor

eller tjocka handskurna skivor. Lås och se till att alla skivor är perfekt centrerade så

får ett jämnare rostningsresultat.

Enkel att styra

Justerbart rostningsreglage i 7 steg

Återuppvärm och tina upp på en och samma gång

Enkel att använda

Extra brett rostningsfack för tjocka eller tunna skivor, färska eller frysta skivor.

Inbyggt uppvärmningsställ för uppvärmning av småbröd, bakverk eller bullar

Löstagbar smulbricka för enkel rengöring

Med maximal säkerhet

Extra skydd för automatisk avstängning

Upplyftningsfunktion för att säkert ta ut mindre brödbitar

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst



Brödrost HD2637/90

Funktioner

Extra brett rostningsfack

Den självcentrerande mekanismen centrerar

varje skiva perfekt för jämnt rostat bröd, oavsett

tjocklek.

Sju justerbara rostningsnivåer

Justera värmenivån så får du brödet som du vill

ha det.

Upplyftningsfunktion för att säkert ta ut

mindre brödbitar

Den här funktionen låter dig lyfta upp mindre

brödbitar på ett säkert sätt

Inbyggt uppvärmningsställ

Inbyggt uppvärmningsställ för enkel

uppvärmning av bakverk, småbröd eller bullar.

Återuppvärm och tina upp på en och samma

gång

Funktioner för återuppvärmning och upptining

för att rosta djupfryst bröd på en och samma

gång

Stoppknapp för att avbryta rostningen

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen

när som helst

Löstagbar smulbricka

Enkel att rengöra tack vare den löstagbara

smulbrickan.

Extra skydd för automatisk avstängning

Det extra skyddet för automatisk avstängning

skyddar produkten mot kortslutning.

 



Brödrost HD2637/90

Specifikationer

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Design och finish

Färg(er): Svart

Material i huvudenhet: Metall och plast

Allmänna specifikationer

Antal rostningsnivåer: 7

Produktfunktioner: Justerbar rostning,

Automatisk avstängning, Stoppknapp,

Sladdförvaring, Upptiningsfunktion,

Upplyftningsfunktion, Stabiliserande fötter

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,85 m

Frekvens: 50-60 Hz

Spänning: 240 V

Vikt och mått

Förpackningens mått (LxBxH): 334 x 200 x

221 mm

Produktens mått (L x B x H): 300 x 172 x

201 mm

Fackstorlek (L x B x H): 138 x 33 x 125 mm

Vikt inkl. förpackning: 1,95 kg

Produktens vikt: 1,49 kg

* Tio procent bredare fack jämfört med föregångaren

(HD2630)
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