
 

Prăjitor de pâine

Avance Collection

 
Fantă lungă din metal

Oţel inoxidabil laminat la rece

Fantă XXL, încălzire chifle, 3
funcţii

Control digital

 

HD2698/00 Pâine prăjită perfectă în fiecare muşcătură
Sistemul unic de încălzire garantează rumenirea uniformă

Acest prăjitor de pâine din colecţia Philips Avance este proiectat cu oţel inoxidabil

laminat la rece, pentru toate tipurile de pâine, de la felii, la covrigi şi baghete. Cele

trei butoane iluminate din faţă sunt pentru reîncălzire, dezgheţare şi prăjit pe o

parte.

Prăjeşte o gamă largă de pâini diferite

Fantă extralungă pentru baghete

Fantă foarte largă pentru felii de pâine groase sau subţiri

Setare pentru prăjire pe o singură față

Grătar încorporat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Foarte uşor de controlat

Şapte niveluri reglabile de control al rumenirii

Buton de anulare, reîncălzire şi dezgheţare

Semnalizează sonor când este gata

Design de înaltă calitate

Oţel inoxidabil laminat la rece

Afişaj de rumenire luminat

Curăţare fără efort

Designul unic al fantelor direcţionează mai multe firmituri către tava pentru firmituri

Tavă de firimituri uşor de eliberat cu un singur clic



Prăjitor de pâine HD2698/00

Repere

Fantă extralungă pentru baghete

Fantă extralungă pentru baghete

Fantă foarte largă

Fantă foarte largă pentru felii de pâine groase

sau subţiri

Setare pentru prăjire pe o singură față

Setare de prăjire pe o singură parte pentru

batoane şi baghete.

Şapte niveluri de reglare

Prăjitorul de pâine din colecţia Philips Avance

dispune de şapte niveluri reglabile de control

al rumenirii.

Funcţii de reîncălzire şi dezgheţare

Funcţii de reîncălzire şi dezgheţare pentru

prăjirea pâinii congelate, la orice nivel de

rumenire.

Semnalizează sonor când este gata

Semnalizează sonor când este gata

Grătar încorporat pentru încălzire

Grătar încorporat pentru încălzirea chiflelor şi a

cornurilor

Oţel inoxidabil laminat la rece

Oţel inoxidabil laminat la rece

Afişaj de rumenire luminat

Afişaj de rumenire luminat

Designul unic direcţionează firimiturile

Design unic special al fantelor pentru mai

puţine firimituri în unitatea principală a

prăjitorului de pâine.

Curăţare cu un singur clic

Designul inteligent al tăvii pentru firmituri

permite curăţarea cu un clic.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

 



Prăjitor de pâine HD2698/00

Specificaţii

Specificaţii de design

Materiale: Oţel inoxidabil laminat la rece

Culori: Negru şi metalizat

Specificaţii generale

Compartiment pentru cablu integrat

Carcasă cu perete rece

Semnalizează sonor când este gata

Buton Cancel (anulare)

Încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Funcţie de ridicare înaltă

Prăjire pe o parte

Funcţii de reîncălzire şi dezgheţare

Rumenire reglabilă: 7 niveluri

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1000-1200 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 0,9 m
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