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Para fatias de pão finas e grossas
Sistema inteligente de autocentragem para resultados uniformes

Torradeira com abertura comprida em aço inoxidável com 8 definições e uma abertura extralarga para

resultados uniformes e dourados independentemente do que tostar ou de como desejar. A grelha de

aquecimento integrada é adequada para tudo desde pãezinhos a croissants.

Versatilidade e resultados uniformes e precisos

Na abertura comprida, cabem diferentes tipos de pão

Abertura com auto-centragem para resultados homogéneos em ambos os lados

8 regulações de torragem para satisfazer qualquer preferência

Modo de descongelamento com botão e indicador LED

Abertura mais larga para fatias de pão grossas ou finas

Fácil de utilizar

Estufa de aquecimento incorporada para pastelaria, croissants e muito mais

Alavanca de elevação extra para a remoção segura de itens mais pequenos

Tabuleiro para migalhas amovível para uma fácil limpeza

Modo de reaquecimento com botão e indicador LED

Construída a pensar na segurança

Botão de cancelamento para desligar automático

A protecção de desligar automático protege em caso de doce no pão



Torradeira HD2692/90

Destaques

Design de abertura comprida

Numa única abertura comprida, cabe

praticamente qualquer tipo de pão que

escolher.

Sistema de auto-centragem

Uma grelha com auto-centragem assegura

resultados homogéneos em ambos os lados

fixando cada uma das fatias – espessa ou fina

– no centro da abertura.

8 regulações de torragem

Ajuste o tempo de torragem para qualquer pão,

seja como for que gosta dele.

Modo de descongelamento

O modo de descongelamento torra sem esforço

pão congelado de uma só vez com um toque

num botão.

Estufa de aquecimento incorporada

Uma estufa de aquecimento integrada aquece

pastéis, pãezinhos, croissants e muito mais.

Alavanca de elevação extra

Uma alavanca de elevação extra dá uma ajuda

aos itens mais pequenos para uma remoção

segura e fácil.

Tabuleiro para migalhas amovível

Fácil de manter limpa e arrumada graças ao

tabuleiro para migalhas amovível.

Modo de reaquecimento

O modo de reaquecimento aquece pão

anteriormente torrado em segundos com um

toque num botão.

Botão de cancelamento para desligar

instantâneo

O botão de cancelamento pára a torragem em

qualquer momento, para um funcionamento

seguro e preciso.

Protecção de desligar automático

A protecção de desligar automático em caso

de doce no pão protege contra curto-circuitos.

Abertura mais larga

Na abertura mais larga, cabe qualquer fatia,

quer goste da sua torrada grossa, fina ou

intermédia.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

País de origem

Fabricada na: China

Design e acabamento

Cor(es): Preto

Material da estrutura principal: Metal e

plástico

Especificações gerais

Número de níveis de torragem: 8

Caraterísticas do produto: Torragem ajustável,

Desativação automática, Botão de

cancelamento, Compartimento do fio, Função

para descongelar, Função de elevação extra,

Suporte antideslize

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 0,85 m

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 950 W

Voltagem: 220-240 V
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