
Prăjitor de pâine

Pure Essentials
Collection

 
2 fante

electronic, cu 3 funcţii

Alb

 

HD2686/30
Exact aşa cum vă place
Prăjeşte orice tip de pâine

Prăjitorul de pâine cu tehnologie de ultimă oră vă oferă exact tipul de pâine prăjită

pe care îl doriţi, datorită fantelor foarte lungi şi foarte largi. Cele opt setări digitale

pentru rumenire vă oferă un control deplin pentru a obţine pâine prăjită exact aşa

cum doriţi o doriţi.

Prăjiţi orice fel de pâine

Fante extra-lungi pentru a fi potrivite pentru toate felurile de pâine

Fantă(e) foarte late şi foarte adânci pentru a se potrivi feliilor de pâine

Prăjeşte uniform feliile groase şi subţiri

Exact aşa cum vă place

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Dezgheaţă şi prăjeşte pâinea îngheţată până la orice nivel de rumenire

Setarea de reîncălzire încălzeşte sau rumeneşte şi mai mult pâinea deja prăjită

În cel mai uşor mod

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Funcţie de ridicare pentru extragerea în siguranţă a bucăţilor mai mici

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară



Prăjitor de pâine HD2686/30

Repere Specificaţii

Fantă(e) foarte late şi foarte adânci

Fante foarte late şi foarte adânci pentru a se

potrivi feliilor de pâine.

Grătar pentru încălzirea chiflelor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea

chiflelor şi a cornurilor.

 

Specificaţii generale

Setări prăjire multiplă: 8

Sistem de oprire automat

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1500 W

Dimensiune slot (L x A x Î): 152X30X130 mm

Lungime cablu: 0,85 m

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Specificaţii de design

Materiale: Carcasă: metal/plastic (PC/ABS),

parte superioară cromată

Culori: Alb, metalic şi roşu
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