
Toster
Viva Collection

 

Metalowy

 
HD2650/90

Chrupiące tosty z pieczywa krojonego ręcznie

lub mechanicznie
Szeroki otwór mieszczący grube, cienkie, świeże i mrożone

pieczywo

Toster w całości wykonany z metalu z szerokim, wyśrodkowanym otworem

umożliwiającym równe przyrumienienie pieczywa niezależnie od jego grubości.

Dzięki różnym opcjom opiekania i wbudowanemu rusztowi do podgrzewania

bułek toster gwarantuje idealnie chrupiące rezultaty, niezależnie od tego czy

przygotowujesz tosty, ciastka czy bułki.

Łatwa obsługa

Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Szeroki otwór mieszczący grube, cienkie, świeże i mrożone pieczywo.

Maksymalne bezpieczeństwo

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Funkcja automatycznego wyłączania w przypadku zablokowania pieczywa

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Łatwa obsługa

Tryb rozmrażania

8 poziomów opiekania zaspokoi wymagania wszystkich użytkowników

Tryb podgrzewania



Toster HD2650/90

Zalety

Przycisk anulowania

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w

dowolnym momencie

Wyjmowana tacka na okruszki

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce

na okruszki.

Ruszt do podgrzewania bułek

Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików.

Wysoki podnośnik pieczywa umożliwia

bezpieczne wyjmowanie

Funkcja ta umożliwia bezpieczne wyjmowanie

małych kromek chleba

Funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania chroni

produkt przed zwarciem

8 poziomów opiekania

Dostosuj czas opiekania do wybranego rodzaju

pieczywa, tak, jak lubisz.

Tryb rozmrażania

Tryb rozmrażania umożliwia łatwe opiekanie

zamrożonego pieczywa za jednym

naciśnięciem przycisku.

Szeroki otwór

Mechanizm automatycznego wyśrodkowania

umożliwia idealne wyśrodkowanie każdej

kromki w celu równego przyrumienienia

pieczywa niezależnie od jego grubości.

Tryb podgrzewania

Tryb podgrzewania umożliwia podgrzanie

wcześniej opiekanego pieczywa w kilka

sekund za naciśnięciem jednego przycisku

 



Toster HD2650/90

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Podgrzewacz bułek

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Stal szlachetna

Materiał korpusu: Metal

Informacje ogólne

Liczba poziomów opiekania: 8

Charakterystyka produktu: Regulacja

opiekania, Automatyczne wyłączanie, Przycisk

anulowania, Schowek na przewód, Funkcja

rozmrażania, Funkcja podnoszenia pieczywa,

Wyłącznik

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Dane techniczne

Moc: 950 W

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 334 x

200 x 221 mm

Wymiary produktu (D x S x W): 300 x 172 x

201 mm

Wymiary otworu (dł. x szer. x wys.): 138 x 33 x

122 mm

Waga wraz z opakowaniem: 1,962 kg

Waga produktu: 1,552 kg
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