
 

Broodrooster

Avance Collection

 
Lange sleuf metaal

Koel roestvrij staal

XXL-sleuf, broodjeswarmer, 3
functies

Digitale bediening

 

HD2698/00 Perfecte toast bij elke hap
Uniek verwarmingssysteem garandeert gelijkmatige bruining

Deze broodrooster uit de Philips Avance-collectie is ontworpen met koel roestvrij

staal en is geschikt voor elk brood, van sneetjes tot bolletjes, bagels en

stokbrood. De drie verlichte toetsen op de voorzijde zijn voor opnieuw

opwarmen, ontdooien en enkelzijdig roosteren.

Roostert verschillende broodsoorten

Extra lange sleuf voor stokbroden

Extra brede sleuf voor dikke of dunne sneden

Met functie voor enkelzijdig roosteren

Ingebouwd rek voor het opwarmen van broodjes en croissantjes

Erg gemakkelijk te bedienen

Zeven instelbare bruiningsniveaus

Knoppen voor annuleren, opnieuw verwarmen en ontdooien

Piepje als het brood klaar is

Ontwerp van topkwaliteit

Koel roestvrij staal

Verlicht bruiningsscherm

Moeiteloos reinigen

Dankzij het unieke ontwerp van de sleuf vallen alle kruimels direct in de kruimellade

Kruimellade gemakkelijk afneembaar met één klik



Broodrooster HD2698/00

Kenmerken

Extra lange sleuf voor stokbroden

Extra lange sleuf voor stokbroden

Extra brede sleuf

Extra brede sleuf voor dikke of dunne sneden

Met functie voor enkelzijdig roosteren

Met functie voor enkelzijdig roosteren van

bagels en stokbrood.

Zeven instelbare niveaus

Het Philips Avance Collection-broodrooster

heeft zeven instelbare bruiningsniveaus.

Functies voor opwarmen en ontdooien

Functies voor opwarmen en ontdooien om

bevroren brood te roosteren op elke gewenste

bruiningsstand.

Piepje als het brood klaar is

Piepje als het brood klaar is

Ingebouwd rek voor opwarmen

Ingebouwd rek voor het opwarmen van

broodjes en croissantjes

Koel roestvrij staal

Koel roestvrij staal

Verlicht bruiningsscherm

Verlicht bruiningsscherm

Uniek ontwerp met kruimellade

Minder kruimels in het broodrooster dankzij het

speciale, unieke sleufontwerp.

Schoonmaken met één druk op de knop

Schoonmaken met één klik dankzij het slimme

ontwerp van de kruimellade.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materialen: Koel roestvrij staal

Kleur(en): Zwart en metaal

Algemene specificaties

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Coolwall-behuizing

Piepje als het brood klaar is

Annuleerknop

Broodjes en croissantjes opwarmen

Uittilfunctie

Eenzijdig roosteren

Functies voor opwarmen en ontdooien

Instelbare bruiningsniveaus: 7 niveaus

Technische specificaties

Vermogen: 1000 - 1200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 0,9 m
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