
Máy nướng bánh mì

Viva Collection

  2 khe nướng cực rộng

Vỉ bánh lắp sẵn để  làm nóng bánh

ngọt

Đen

 
HD2637/90

Nướng giòn hiệu quả dù là cắt bằng tay hay cắt lát sẵn

Các khe nướng cực rộng để nướng dễ dàng, dù dày hay mỏng

Dù là các lát mỏng hay các lát dày cắt bằng tay, các khe nướng có kích thước rộng hơn 10%* cùng

với các vỉ gác bánh tự canh giữa sẽ luôn giữ và chặn mỗi lát nằm ở  giữa một cách hoàn hảo, cho

hiệu quả nướng vàng đều.

Dễ  điều khiển

7 mức điều chỉnh độ chín vàng dễ điều khiển

Hâm nóng, rã đông trong một lần thực hiện

Dễ  sử  dụng

Khe nướng cực rộng để  đặt vừa các lát bánh mì dày mỏng khác nhau, tươi hay đông lạnh.

Vỉ bánh lắp sẵn để  làm nóng bánh ngọt, bánh bao hoặc ổ bánh mì

Khay hứng mẩu vụn bánh có thể  lấy ra để  vệ  sinh máy dễ dàng hơn

An toàn tuyệ t đối

Bảo vệ  tự động tắt

Cần nâng bánh giúp lấy các miếng bánh nhỏ một cách an toàn

Nút tạm dừng để  ngừng nướng ở  bất kỳ lúc nào



Máy nướng bánh mì HD2637/90

Những nét chính Các thông số

Khe nướng cực rộng

Dù là các lát bánh mỏng hay dày, vỉ gác bánh tự canh

giữa sẽ luôn giữ và chặn mỗ i lát nằm ở  giữa một cách

hoàn hảo, cho hiệu quả nướng vàng đều.

7 mức điều chỉnh độ chín vàng

Điều chỉnh mức nhiệ t theo ý muốn của bạn và nướng

bánh theo cách bạn muốn.

Cần nâng bánh giúp lấy bánh ra an toàn

Tính năng này cho phép bạn lấy các mẩu bánh nhỏ một

cách an toàn

Vỉ hâm nóng bánh lắp sẵn

Vỉ bánh lắp sẵn để  dễ dàng làm nóng bánh ngọt, bánh

bao hoặc ổ bánh mì.

Hâm nóng, rã đông trong một lần thực hiện

Các chức năng hâm nóng và rã đông để  nướng bánh mì

trong một lần thực hiện

Nút tạm dừng để  ngừng nướng

Nút dừng để  ngừng nướng ở  bất kỳ lúc nào

Khay đựng bánh vụn có thể  tháo rờ i

Dễ dàng vệ  sinh nhờ có khay đựng bánh vụn có thể

tháo rời.

Bảo vệ  tự  động tắt

Chức năng tự động tắt bảo vệ  máy chống hiện tượng

đoản mạch.

 

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thiết kế và hoàn thiện

Màu: Đen

Vật liệu thân chính: Kim loạ i và nhựa

Thông số chung

Số mức nướng vàng: 7

Các tính năng sản phẩm: Độ chín vàng điều chỉnh

đượ c, Tự động ngắt, Nút hủy lệnh, Cất giữ dây dẫn,

Chức năng rã đông, Cần nâng bánh, Chân đế chống

trượ t

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,85 m

Tần số: 50-60 Hz

Điện áp: 240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao):

334x200x221 mm

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

300x172x201 mm

Kích thước khe nướng (DxRxC): 138x33x125 mm

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói:

1,95 kg

Trọng lượng của sản phẩm: 1,49 kg

* Khe rộng hơn 10% so với dòng máy trước đó (HD2630)
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