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 λεπτές φέτες, πάντοτε ξεροψηµένες

ε ανεξάρτητη διπλή λειτουργία 2 φετών και εγκοπές µεταβλητού πλάτους. Για 

φρυγάνισµα 1 έως 4 φετών, λεπτών και µη. Περιλαµβάνει κουµπί ακύρωσης, 

ι αναθέρµανσης, έλεγχο µεταβλητού ψησίµατος και αποσπώµενο δίσκο για ψίχουλα.

ολος τρόπος
εµονωµένο φρυγάνισµα 2 ή ταυτόχρονο φρυγάνισµα 4 φετών
σπώµενος δίσκος για ψίχουλα, για εύκολο καθαρισµό
θµιση αναθέρµανσης ζεσταίνει ή ψήνει περισσότερο το ήδη φρυγανισµένο ψωµί
ψυξη και φρυγάνισµα κατεψυγµένου ψωµιού σε οποιοδήποτε επίπεδο ροδίσµατος

ύστε υπέροχο φρυγανισµένο ψωµί
ιόµορφο φρυγάνισµα για παχιές ή λεπτές φέτες
ρετικά φαρδιές και βαθιές εγκοπές για το ψωµί σας

τη ασφάλεια
ξωτερικό µέρος της φρυγανιέρας παραµένει δροσερό και ασφαλές στο άγγιγµα
ανισµός ανύψωσης για εύκολη αφαίρεση των µικρότερων κοµµατιών ψωµιού
µπί ακύρωσης για διακοπή του φρυγανίσµατος οποιαδήποτε στιγµή
 

Philips
Φρυγανιέρα

1800 W

HD2647/20
∆ιπλή λειτουργία 2 φετών

Αποσπώµενος ψιχουλοσυλλέκτης



 

Γενικές προδιαγραφές
• Πολλαπλές ρυθµίσεις φρυγανίσµατος: 7
• Ασφάλεια αυτόµατης διακοπής λειτουργίας
• Αντιολισθητικά πέλµατα
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου

Τεχνικές προδιαγραφές
• Μέγεθος εγκοπής (ΜxΠxΥ): 136x28x130 χιλ.
• Μήκος καλωδίου: 0,85 εκ.
• Ρεύµα: 1800 W
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50/60 Hz

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Χρώµα(τα): Μεταλλικό/µαύρο
•

Φρυγανιέρα
1800 W  

Προδιαγραφές
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ι βαθιές εγκοπές για το ψωµί σας.
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