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2 otwory, metalowy

1000 W

Nienagrzewająca się stal
szlachetna

Podgrzew., rozmrażanie,
podgrzew. bułek

 
HD2696/90

Tosty doskonałe w każdym calu
Wyjątkowy system grzejny zapewnia równomierne opiekanie

Toster z kolekcji Avance firmy Philips został wykonany z nienagrzewającej się stali szlachetnej. Jest przeznaczony

do różnych rodzajów pieczywa — od chleba tostowego po bułki i rogaliki. Dzięki bardzo szerokim otworom i

ośmiu ustawieniom czasu opiekania umożliwia uzyskanie idealnie opieczonych tostów.

Opiekanie różnych rodzajów chleba

Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików

Wyjątkowo szerokie otwory pozwalają opiekać różnego rodzaju pieczywo

W najprostszy sposób

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala bezpiecznie wyjmować małe kromki chleba

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Nienagrzewająca się stal szlachetna

Idealnie opieczone tosty — takie jak lubisz

Regulacja czasu opiekania — 8 poziomów

Rozmrażanie i opiekanie pieczywa prosto z zamrażarki

Ustawienie ponownego podgrzania umożliwia podgrzanie lub zrumienienie już opieczonego chleba

Sygnał dźwiękowy, kiedy tost jest gotowy



Toster HD2696/90

Zalety

Pokrętło regulacji czasu opiekania

8 regulowanych poziomów czasu opiekania

zapewnia pełną kontrolę i pozwala uzyskać

idealnie opieczony chleb — taki jak lubisz.

Ruszt do podgrzewania bułek

Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików.

Przycisk anulowania

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w

dowolnym momencie.

Nienagrzewająca się stal szlachetna

Nienagrzewająca się stal szlachetna

Funkcja rozmrażania

Rozmrażanie i opiekanie pieczywa prosto z

zamrażarki.

Wyjątkowo szerokie otwory

Bardzo szeroki otwór, odpowiedni dla pieczywa

o różnej grubości.

Wysoki podnośnik pieczywa

Wysoki podnośnik pieczywa pozwala na

bezpieczne wyjmowanie małych kromek

chleba.

Ustawienie ponownego podgrzania

Ustawienie ponownego podgrzania umożliwia

podgrzanie lub zrumienienie już opieczonego

chleba

Funkcja audio

Sygnał dźwiękowy pozwala idealnie opiec

pieczywo.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiały: Nienagrzewająca się stal

szlachetna

Kolor(y): Czarny

Informacje ogólne

Wbudowany schowek na przewód

Przycisk anulowania

Przyciski odgrzewania i rozmrażania

Regulacja opiekania

Specyfikacja techniczna

Moc: 1000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 0,9 m

Wymiary otworów (dł. x szer. x wys.):

136 x 32 x 130 mm

Akcesoria w zestawie

Podgrzewacz bułek
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