Kenyérpirító
Viva Collection
Tiszta fém
HD2650/90

Tökéletesen ropogós pirítós – kézzel/előre
szeletelt kenyérből
Széles nyílás a vastag vagy vékony, friss vagy fagyasztott
szeletekhez
Teljesen fém kenyérpirító középre helyező funkcióval és extra széles nyílással a
szelet vastagságától független, egyenletes pirításért. A számos pirítási
lehetőségnek és a beépített zsemletartónak köszönhetően tökéletesen ropogós
pirítóst, meleg péksüteményeket, valamint tészta- és zsemleféléket élvezhet.
Könnyen használható
Melegítőrács zsemle és croissant melegítéséhez
Kivehető morzsatálca az egyszerű tisztításért
Extra széles nyílás, amely illik vastag vagy vékony, friss vagy fagyasztott szeletekhez.
Maximális biztonság
A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást
Extra automatikus kikapcsolás funkció kenyérbeakadás esetén
Magas kenyérkiemelő a kisebb méretű pirítósok biztonságos kivételéhez
Könnyen kezelhető
Kiolvasztás mód
8 pirítási beállítás az egyéni ízléseknek megfelelően
Melegítési mód
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Fénypontok
Kiadó gomb

Magas kenyérkiemelő a pirítós biztonságos
kivételéhez

A kiadó gombbal bármikor befejezheti a pirítást
Kivehető morzsatálca

Kiolvasztás mód

A funkció lehetővé teszi, hogy a kisebb méretű
kenyereket is biztonságosan kivehesse

A Kiolvasztás mód használatával egyetlen
gombnyomással akár fagyasztott kenyeret is
piríthat.

Extra automatikus kikapcsolás funkció

Extra széles nyílás

Az extra automatikus kikapcsolás funkció
megvédi a terméket a rövidzárlattal szemben

A középre helyező mechanizmus tökéletesen
középre helyez minden szeletet az egyenletes
pirulás érdekében – a vastagságtól
függetlenül.

A kivehető morzsatálcának köszönhetően
egyszerű a tisztítás.
Zsemlemelegítő

8 pirítási beállítás

Melegítési mód.

Melegítőrács zsemle és croissant
melegítéséhez.
A kenyerek pirítási idejét tetszés szerint
állíthatja be.
A Melegítési mód egyetlen gombnyomásra,
másodpercek alatt felmelegíti a már pirított
kenyeret.
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Műszaki adatok
Tartozékok
Mellékelve: Zsemlemelegítő

Általános jellemzők
Pirítási fokozatok száma: 8
Termékjellemzők: Állítható pirítási fokozat,
Automatikus kikapcsolás, Kiadó gomb,
Vezetéktárolás, Kiolvasztás funkció, Extra
kenyérkiemelő, Be-/kikapcsoló

Származási hely
Gyártó ország: Kína
Formatervezés és kidolgozás
Szín(ek): Rozsdamentes acél
A készülék anyaga: Fém

Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia
Fenntarthatóság
Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított
papír
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Műszaki adatok
Energiaellátás: 950 W
Tömeg és méretek
Csomag méretei (H x Sz x M): 334 x 200 x
221 mm
A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 300 x 172 x
201 mm
Nyílás mérete (ho x szé x ma): 138 x 33 x
122 mm
Tömeg, a csomagolással együtt: 1,962 kg
Készülék tömege: 1,552 kg

