
 

Brødrister
 

900 W

2 slisser

 

HD2850/53 Nyt godt ristet brød sammen
Tykt eller tynt, alltid gyllenbrunt

Brødrister med slisser i forskjellige bredder som gir jevnt gyllenbrunt ristet brød,

enten brødet er tykt eller tynt. Praktisk med varmestativ for rundstykker og tine- og

oppvarmingsfunksjon. Trygg i bruk takket være den høye løftefunksjonen, avbryt-

knappen og kald utside.

Nyt godt ristet brød

Rister tykke og tynne skiver jevnt

Ekstra bred(e) og ekstra dyp(e) slisse(r) som passer til brødet ditt

Den enkle måten

Varmestativ for å varme opp rundstykker og croissanter

Tiner opp og rister frossent brød på ethvert bruningstrinn

Oppvarmingsinnstillingen varmer opp eller bruner videre på brød som nettopp er ristet

Avtakbart dypt smulebrett for enkel rengjøring

Med maksimal sikkerhet

Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst

Utsiden av brødristeren holder seg kald og er sikker å ta på



Brødrister HD2850/53

Høydepunkter Spesifikasjoner

Brødslisser med justerbar bredde

Rister tykke og tynne skiver jevnt.

Ekstra bred(e) og ekstra dyp(e) slisse(r)

Ekstra bred(e) og ekstra dyp(e) slisse(r) som

passer til brødet ditt.

Varmestativ for rundstykker

Varmestativ for å varme opp rundstykker og

croissanter.

Frossent brød-funksjon

Tiner opp og rister frossent brød på ethvert

bruningstrinn

Oppvarmingsinnstilling

Oppvarmingsinnstillingen varmer opp eller

bruner videre på brød som nettopp er ristet

Avtakbart, dypt smulebrett

Avtakbart dypt smulebrett for enkel rengjøring.

Høy løftefunksjon

Denne funksjonen gjør at du kan løfte små

brødskiver høyere, slik at du kan ta dem ut på

en trygg måte.

Kanselleringsknapp

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når

som helst

Kald vegg på yttersiden

Utsiden av Philips-brødristeren holder seg kald

og er berøringssikker.

 

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Stjernehvit med svart mønstret ring

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Automatisk sikkerhetsutkobling

Flere risteinnstillinger: 7

Kanselleringsknapp

Gjenoppvarmings- og opptiningsfunksjoner

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 900 W

Spenning: 220–240 V V

Frekvens: 50/60 Hz

Slissestørrelse (L x B x H): 136 L x 28 B x 130

H mm

Ledningslengde: 0,75 m cm

Tilbehør som følger med

Rundstykkevarmer
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