
Toaster
Avance Collection

 
2 åbninger metal

1000 W

Køligt rustfrit stål

Genopvarm, optø, bollevarmer

 
HD2696/00

Perfekt ristet brød i hver bid
Unikt varmesystem garanterer jævn bruning

Philips Avance-brødristeren er designet i rustfrit stål, som er køligt at røre ved, til alle typer brød lige fra

toastbrød til boller og croissanter. De ekstra brede brødholdere og otte bruningsindstillinger giver dig mulighed

for at få perfekt ristet brød, lige som du vil have det.

Rister mange forskellige slags brød

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter

Ekstra brede brødholdere, som passer til forskellige brødtyper

På den nemmeste måde

Ekstraløft-funktion for sikker udtagning af små stykker brød

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse

Køligt rustfrit stål

Perfekt brunt ristet brød, lige som du vil have det

Justerbar med otte risteindstillinger

Optøning og ristning af brød direkte fra fryseren

Genopvarmnings-indstillingen opvarmer eller rister brødet yderligere

Lydfeedback for "lige netop klart ristet brød"



Toaster HD2696/00

Vigtigste nyheder

Risteindstilling

Justerbar med otte risteindstillinger, så du har

fuld kontrol over, hvordan du får det perfekt

ristede brød, som du kan lide det.

Bollerist

Bollerist til opvarmning af boller og croissanter.

Stop-knap

Stop-knap til øjeblikkelig, manuel afbrydelse.

Køligt rustfrit stål

Køligt rustfrit stål

Optøningsfunktion

Optøning og ristning af brød direkte fra

fryseren.

Ekstra brede brødholdere

Ekstra bred brødholder, som passer til både

tykke og tynde skiver.

Ekstraløft-funktion

Løftefunktion for sikker udtagning af små

stykker brød.

Genopvarmnings-indstilling

Genopvarmnings-indstillingen opvarmer eller

rister brødet yderligere

Lydfeedback

Lydfeedback giver dig straks besked for perfekt

ristning.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Materialer: Køligt rustfrit stål

Farve(r): Hvid

Generelle specifikationer

Integreret ledningsopbevaring

Stop-knap

Genopvarmnings- og optøningsfunktioner

Justerbar ristning

Tekniske specifikationer

Strøm: 1000 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 0,9 m

Mål for brødholder (L x B x H): 136 x 32 x

130 mm

Inklusive tilbehør

Bollerist
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