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HD2683/50 Gott rostat bröd, enkel rengöring
Löstagbar smulbricka

Elegant brödrost i metallic för rostat bröd för alla smaker. Med inbyggt

uppvärmningsställ så att du enkelt kan värma upp bullar, småbröd och croissanter,

sju rostningsinställningar, upptinings- och återuppvärmningsinställning. Enkel att

rengöra tack vare den löstagbara smulbrickan.

Säker användning

Brödrostens utsida hålls kall och går att ta på

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst

Gott rostat bröd

Stora brödfack som passar olika typer av bröd

Sju rostningsinställningar som gör det enkelt att rosta på det sätt du önskar

Upptiningsinställning för upptining och rostning på samma gång

Det enkla sättet

Inbyggt uppvärmningsställ för värmning av småbröd och croissanter

Med återuppvärmningsinställningen kan du värma upp nyligen rostat bröd eller rosta

det lite till

Löstagbar smulbricka för enkel rengöring



Brödrost HD2683/50

Funktioner Specifikationer

Kalla sidor

Brödrostens utsida hålls kall och går att ta på

Stoppknapp

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen

när som helst

Stora brödfack

Passar för olika typer av bröd tack vare sina

stora fack.

Sju rostningsinställningar

Sju rostningsinställningar som gör det enkelt

att rosta på det sätt du önskar

Uppvärmningsställ för småbröd

Inbyggt uppvärmningsställ för värmning av

småbröd och croissanter.

Upptiningsinställning

Upptiningsinställning för upptining och rostning

på samma gång

Återuppvärmningsinställning

Med återuppvärmningsinställningen kan du

värma upp nyligen rostat bröd eller rosta det

lite till

Löstagbar smulbricka

Enkel att rengöra tack vare den löstagbara

smulbrickan.

 

Tekniska specifikationer

Effekt: 1000 W

Fack, mått (L x B x H): 136 x 32 x 130 mm

Sladdlängd: 0,9 m

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Designspecifikationer

Färg(er): Stålsilver

Material: Plasthölje (PP/PC/ABS),

krompläterad yta

Allmänna specifikationer

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdförvaring

Stabiliserande fötter
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