
 

Тостер

Avance Collection

  Метално дълго отделение

Хладна неръждаема стомана

XXL , подгревател за хлебчета, 3

фун.

Цифрово управление

 

HD2698/00 Идеално препечен хляб
Уникалната система за нагряване гарантира равномерно препичане

Този тостер от колекцията Philips Avance, изработен от хладна на допир неръждаема

стомана, е подходящ за всички видове хляб – от препечени филийки, до кифлички, гевреци и

франзели. Трите осветени клавиша отпред са за претопляне, размразяване и едностранно

препичане.

Препича различни видове хляб

Свръхдълго отделение за франзели

Свръхшироко отделение за дебели и тънки хлябове

Настройка за едностранно препичане

Вградена стойка за подгряване на кифли и кроасани

Идеално лесно управление

Седем степени за регулиране на препичането

Бутон за отказ, претопляне и размразяване

Звуков сигнал, когато е готово

Висококачествена конструкция

Хладна на допир неръждаема стомана

Осветен дисплей за препичане

Почистване без усилия

Уникалната конструкция събира повече трохи в тавичката

Лесно освобождаване на тавичката за трохи с едно щракване
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Акценти

Свръхдълго отделение за франзели

Свръхдълго отделение за франзели

Свръхшироко отделение

Свръхшироко отделение за дебели и тънки хлябове

Настройка за едностранно препичане

Настройка за едностранно препичане за гевреци и

франзели.

Седем степени за регулиране

Този тостер от колекцията Philips Avance има седем

степени за регулиране на препичането.

Функции за претопляне и размразяване

Функции за претопляне и размразяване – за

препичане на замразен хляб до желаната степен.

Звуков сигнал, когато е готово

Звуков сигнал, когато е готово

Вградена стойка за подгряване

Вградена стойка за подгряване на кифли и кроасани

Хладна на допир неръждаема стомана

Хладна на допир неръждаема стомана

Осветен дисплей за препичане

Осветен дисплей за препичане

Уникална конструкция за събиране на трохите

Специална конструкция на отделението за по-малко

трохи, затворени вътре

Почистване с едно щракване

Интелигентната конструкция на тавичката за трохи

ви позволява да почиствате с едно щракване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материали: Хладна на допир неръждаема стомана

Цвят (цветове): Черно и метал

Общи спецификации

Отделение за съхранение на кабела

Тяло с топлоизолирана външна повърхност

Звуков сигнал, когато е готово

Звуков сигнал, когато е готово

Стоп бутон

Затопляне на кифли и кроасани

Функция за високо повдигане

Едностранно препичане

Функции за претопляне и размразяване

Регулируемо препичане: 7 нива

Технически данни

Захранване: 1000-1200 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 0,9 м
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