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2 brødholdere

Elektronisk med 3 funktioner

Sort

Ekstra lang brødholder

 

HD2686/90

Få det præcis som du vil have det
Brødrister til forskellige typer brød

Denne Philips HD2686/90 er velegnet til ristning af mange brødtyper, takket være

de ekstra lange og ekstra brede brødholdere. De otte digitale risteindstillinger

giver dig fuld kontrol, så dit ristede brød bliver præcist, som du ønsker det.

Til ristning af mange brødtyper

Ekstra lange brødholdere, som passer til mange brødtyper

Ekstra brede og ekstra dybe holdere til dit brød

Ensartet ristning af tykke og tynde skiver

Præcis, som du ønsker det

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter

Optø og rist brød så meget eller lidt, du ønsker

Genopvarmnings-indstillingen opvarmer eller rister brødet yderligere

På den nemmeste måde

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Ekstraløft-funktion for sikker udtagning af små stykker brød

Brødristerens yderside forbliver kold og sikker at røre ved



Toaster HD2686/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ekstra lange brødholdere

Ekstra lange brødholdere til mange brødtyper.

Ekstra brede og ekstra dybe holdere

Ekstra brede og ekstra dybe holdere til dit brød.

Brødholdere med variabel bredde

Ensartet ristning af tykke og tynde skiver.

Bollerist

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter.

Optøningsfunktion

Optø og rist brød så meget eller lidt, du ønsker

Genopvarmnings-indstilling

Genopvarmnings-indstillingen opvarmer eller

rister brødet yderligere

Stop-knap

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Ekstraløft-funktion

Løftefunktion for sikker udtagning af små

stykker brød.

Coolwall-kabinet

Brødristerens yderside forbliver kold og sikker

at røre ved

 

Generelle specifikationer

Flere risteindstillinger: 8

Automatisk sikkerhedsafbryder

Tekniske specifikationer

Strøm: 1500 W

Mål for brødholder (L x B x H): 152 x 30 x

130 mm

Ledningslængde: 0,85 m

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Designspecifikationer

Materialer: Kabinet: metal/plastik (PC/ABS),

krombelagt top

Farve(r): Sort, metal og rød

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑03‑06

Version: 7.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

