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två brödfack

elektronisk med 3 funktioner

Svart

Extra långa fack

 

HD2686/90

Få den precis som du vill
Brödrost för olika typer av bröd

Med Philips brödrost HD2686/90 kan du rosta vilken sorts bröd du vill, tack vare

de extra långa och extra breda brödfacken. Med de åtta digitala

rostningsinställningarna får du full kontroll så att brödet blir precis så krispigt och

rostat som du vill ha det.

Rostar alla slags bröd

Extra långa rostningsfack som passar alla typer av bröd

Extra breda och extra djupa fack för att passa brödet

Jämn rostning av tjocka eller tunna skivor

Precis som du vill ha det

Inbyggt uppvärmningsställ för värmning av småbröd och croissanter

Tina upp och rosta djupfryst bröd med valfri rostningsnivå

Återuppvärmning värmer upp nyss rostat bröd eller rostar det mer

På det enklaste sättet

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen när som helst

Hög upphöjningsfunktion för att ta ur små brödbitar på ett säkert sätt

Brödrostens utsida hålls kall och går att ta på



Brödrost HD2686/90

Funktioner Specifikationer

Extra långa rostningsfack

Extra långa rostningsfack som passar alla typer

av bröd.

Extra breda och extra djupa fack

Extra breda och extra djupa fack för att passa

brödet.

Brödfack av varierbar bredd

Jämn rostning av tjocka eller tunna skivor.

Uppvärmningsställ för småbröd

Inbyggt uppvärmningsställ för värmning av

småbröd och croissanter.

Funktion för djupfryst bröd

Tina upp och rosta djupfryst bröd med valfri

rostningsnivå

Återuppvärmningsinställning

Återuppvärmning värmer upp nyss rostat bröd

eller rostar det mer

Stoppknapp

Med stoppknappen kan du avbryta rostningen

när som helst

Hög upphöjningsfunktion

Hög upphöjningsfunktion för att ta ur små

brödbitar på ett säkert sätt.

Kalla sidor

Brödrostens utsida hålls kall och går att ta på

 

Allmänna specifikationer

Flera rostningsinställningar: 8

Automatisk säkerhetsavstängning

Tekniska specifikationer

Effekt: 1 500 W

Fack, mått (L x B x H): 152 * 30 * 130 mm

Sladdlängd: 0,85 m

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Designspecifikationer

Material: Hölje: metall/plast (PC/ABS),

krompläterad yta

Färg(er): Svart/metall/röd
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