
 

Hriankovač

Avance Collection

 
Dlhý kovový otvor

Chladná nehrdzavejúca oceľ

Otvor XXL, ohrievač na žemle,
3 funkcie

Digitálne ovládanie

 

HD2698/00 Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
Jedinečný ohrevný systém zaručí rovnomerné opečenie

Tento hriankovač z kolekcie Philips Avance je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele,

ktorá je studená na dotyk, a je vhodný pre všetky druhy pečiva – od krájaného

hriankového chleba, cez žemle a rožky až po bagety. Tri podsvietené tlačidlá na

prednej strane slúžia na zohrievanie, rozmrazovanie a opekanie z jednej strany.

Príprava rôznych druhov pečiva

Extra dlhý otvor na bagety

Extra široká štrbina na hrubý aj tenký chlieb

Nastavenie opekania z jednej strany

Zabudovaný držiak na ohrievanie rožkov a croissantov

Dokonale jednoduché ovládanie

Ovládanie nastavení siedmich stupňov opečenia

Tlačidlo na zrušenie, ohrievanie a rozmrazovanie

Po dokončení prípravy zapípa

Vysoko kvalitné vyhotovenie

Nehrdzavejúca oceľ, ktorá je studená na dotyk

Podsvietený displej s indikátorom intenzity opečenia

Čistenie bez námahy

Jedinečná konštrukcia otvoru nasmeruje viac omrviniek do zásobníka na omrvinky

Zásobník na omrvinky jednoducho uvoľníte jediným cvaknutím
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Hlavné prvky

Extra dlhý otvor na bagety

Extra dlhý otvor na bagety

Extra široká štrbina

Extra široká štrbina na hrubý aj tenký chlieb

Nastavenie opekania z jednej strany

Nastavenie opekania z jednej strany pre žemle

a bagety.

Nastavenie siedmych stupňov

Hriankovač Philips Avance Collection má

ovládanie nastavení siedmich stupňov

opečenia.

Funkcie ohrievania a rozmrazovania

Funkcie na ohrievanie a rozmrazovanie na

prípravu zmrazeného pečiva s akoukoľvek

úrovňou intenzity opečenia.

Po dokončení prípravy zapípa

Po dokončení prípravy zapípa

Zabudovaný držiak na ohrievanie

Zabudovaný držiak na ohrievanie rožkov a

croissantov

Nehrdzavejúca oceľ, ktorá je studená na

dotyk

Nehrdzavejúca oceľ, ktorá je studená na dotyk

Podsvietený displej s indikátorom intenzity

opečenia

Podsvietený displej s indikátorom intenzity

opečenia

Jedinečný dizajn na odvádzanie omrviniek

Špeciálny dizajn jedinečného otvoru zabezpečí

menej omrviniek v tele hriankovača.

Čistenie jediným cvaknutím

Šikovný dizajn zásobníka na omrvinky, ktorý

môžete vyčistiť jediným cvaknutím.

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Nehrdzavejúca oceľ, ktorá je

studená na dotyk

Farba(y): Čierna a kovová

Všeobecné špecifikácie

Integrovaný priestor na uloženie kábla: áno

Chladné steny Cool wall: áno

Po dokončení prípravy zapípa: áno

Tlačidlo zrušenia: áno

Ohrievanie rožkov a croissantov: áno

Funkcia vysokého vysunutia: áno

Opekanie z jednej strany: áno

Funkcie ohrievania a rozmrazovania: áno

Nastaviteľná intenzita opečenia: 7 úrovní

Technické špecifikácie

Príkon: 1000 - 1200 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 0,9 m
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