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HD2698/00
Minden ízében tökéletes pirítós
Az egyedülálló melegítőrendszer garantálja az egyenletes

pirítást

Ez a Philips Avance termékcsaládhoz tartozó kenyérpirító hűvös érintésű

rozsdamentes acélburkolattal van ellátva, és mindenféle kenyér pirítására

alkalmas: a szeletelt kenyértől kezdve, a zsemlékig, bagelekig és bagettekig. A

készülék előlapján található három kivilágított gomb az újramelegítés, a

kiolvasztás és az egyoldalas pirítás funkciók választására szolgál.

Különböző kenyértípusok széles választékának pirításához

Extrahosszú nyílás bagetthez

Extraszéles nyílás vastag és vékony kenyérszeletekhez

Egyoldalas pirítás beállítás

Beépített rács zsemle és croissant melegítéséhez

Tökéletesen egyszerű kezelhetőség

Hét állítható pirítási fokozat

Megszakítás, újramelegítés és kiolvasztás gomb

Hangjelzéssel jelzi, ha kész

Minőségi kialakítás

Hűvös érintésű rozsdamentes acél

Világító pirításjelző

Egyszerű tisztítás

A kenyérkiadó nyílás egyedülálló kialakítása több morzsát juttat a morzsatálcára

A morzsatálca egy mozdulattal könnyűszerrel kivehető
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Fénypontok

Extrahosszú nyílás bagetthez

Extrahosszú nyílás bagetthez

Extra széles nyílás

Extraszéles nyílás vastag és vékony

kenyérszeletekhez

Egyoldalas pirítás beállítás

Egyoldalas pirítás beállítás bagel vagy bagett

pirításához.

Hét állítható fokozat

A Philips Avance termékcsaládjába tartozó

kenyérpirító hét beállítható pirítási fokozattal

rendelkezik.

Újramelegítés és kiolvasztás funkció

Újramelegítés és kiolvasztás funkció a

fagyasztott kenyér bármilyen fokozatú

pirításához.

Hangjelzéssel jelzi, ha kész

Hangjelzéssel jelzi, ha kész

Beépített melegítőrács

Beépített rács zsemle és croissant

melegítéséhez

Hűvös érintésű rozsdamentes acél

Hűvös érintésű rozsdamentes acél

Világító pirításjelző

Világító pirításjelző

Egyedülálló kivitelű morzsavezetés

A kenyérkiadó nyílás speciális kialakítása

révén kevesebb morzsa marad a pirító

főegységében.

Tisztítás egy mozdulattal

A morzsatálca praktikus kialakításának

köszönhetően egyetlen mozdulattal kiüríthető.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyagok: Hűvös érintésű rozsdamentes acél

Szín(ek): Fekete és fémszín

Általános jellemzők

Beépített kábeltároló

Hideg falú burkolat

Hangjelzéssel jelzi, ha kész

Kiadó gomb

Zsemle és croissant melegítése

Extra kenyérkiemelő

Egyoldalas pirítás

Újramelegítés és kiolvasztás funkció

Állítható pirítási fokozat: 7 szint

Műszaki adatok

Tápellátás: 1000-1200 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 0,9 m
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