
 

Toster
Avance Collection

 
Długi otwór, metalowy

Nienagrzewająca się stal
szlachetna

Otwór XXL, podgrzewacz bułek,
3 funkcje

Elektroniczna regulacja

 

HD2698/00
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 kawałków

chleba po bułki, bajgle i bagietki. Trzy podświetlane przyciski z przodu urządzenia

umożliwiają sterowanie funkcjami podgrzewania, rozmrażania i opiekania

jednostronnego.

Opiekanie różnych rodzajów chleba

Wyjątkowo długi otwór na bagietki

Bardzo szeroki otwór, odpowiedni dla pieczywa o różnej grubości

Możliwość opiekania jednostronnego

Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek i rogalików

Doskonale łatwa obsługa

Regulacja czasu opiekania — siedem poziomów

Przyciski anulowania, odgrzewania i rozmrażania

Sygnał dźwiękowy gotowości

Wysokiej jakości konstrukcja

Nienagrzewająca się stal szlachetna

Podświetlany wyświetlacz z funkcjami opiekania

Sprzątanie bez wysiłku

Wyjątkowy kształt otworu pozwala skierować więcej okruszków do tacki

Łatwe zwolnienie tacki na okruszki jednym kliknięciem



Toster HD2698/00

Zalety

Wyjątkowo długi otwór na bagietki

Wyjątkowo długi otwór na bagietki

Szeroki otwór

Bardzo szeroki otwór, odpowiedni dla pieczywa

o różnej grubości

Możliwość opiekania jednostronnego

Możliwość opiekania jednostronnego bajgli i

bagietek.

Siedem poziomów zarumienienia

Toster z kolekcji Avance firmy Philips oferuje

siedem regulowanych poziomów

zarumienienia pieczywa.

Przyciski odgrzewania i rozmrażania

Podgrzewanie i rozmrażanie zamroż. pieczywa

na dowolnym poz. opiekania

Sygnał dźwiękowy gotowości

Sygnał dźwiękowy gotowości

Wbudowany ruszt do podgrzewania

Wbudowany ruszt do podgrzewania bułek i

rogalików

Nienagrzewająca się stal szlachetna

Nienagrzewająca się stal szlachetna

Podświetlany wyświetlacz z funkcjami

opiekania

Podświetlany wyświetlacz z funkcjami

opiekania

Wyjątkowa konstrukcja pozwalająca

odpowiednio kierować okruszki

Wyjątkowy kształt otworu sprawia, że mniej

okruszków pozostaje wewnątrz tostera.

Czyszczenie jednym kliknięciem

Sprytnie zaprojektowana tacka na okruszki

umożliwia czyszczenie jednym kliknięciem.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiały: Nienagrzewająca się stal

szlachetna

Kolor(y): Czarny i metalowy

Informacje ogólne

Wbudowany schowek na przewód

Nienagrzewająca się obudowa

Sygnał dźwiękowy gotowości

Przycisk anulowania

Podgrzewanie bułek i rogalików

Funkcja podnoszenia pieczywa

Opiekanie jednostronne

Przyciski odgrzewania i rozmrażania

Regulacja opiekania: 7 poziomów

Dane techniczne

Moc: 1000–1200 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Długość przewodu: 0,9 m
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