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Чудесни препечени филийки, независим дали пресни, или замразени

В компактна метална конструкция

Наслаждавайте се на чудесни препечени филийки с този компактен тостер, независимо дали използвате пресен или замразен

хляб. Разполага с разширена платформа за нагряване, която осигурява по-равномерно препичане, препичане направо от

замразено състояние и управление на препичането според личното предпочитание.

Идеално препечен свеж или замразен хляб

Платформа за удължено затопляне

Размразяване и препичане на хляб направо от замразено състояние

Управление на препичането според индивидуалните предпочитания

За освежаване и затопляне на филийки

Лесна употреба

Високо повдигане за лесно изваждане на по-малки парчета хляб

Отказ за спиране на препичането във всеки момент

Лесно за отстраняване дъно за трохи за лесно почистване

Компактна конструкция за пестене на място на кухненския плот

Прибиране на кабела за подредено съхраняване на тостера ви
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Акценти

Удължено затопляне

Платформа за удължено затопляне за по-равномерно

препичане на филийките.

Размразяване

Размразяване и препичане на хляб направо от

замразено състояние.

Управление на препичането

Управление на препичането според индивидуалните

предпочитания.

Функция за високо повдигане

Високо повдигане за лесно изваждане на по-малки

парчета хляб.

Функция "Отказ"

Отказ за спиране на препичането във всеки момент.

Дъно за трохи за лесно почистване

Лесно за отстраняване дъно за трохи за лесно

почистване.

Компактна конструкция

Компактна конструкция за пестене на място на

кухненския плот.

Прибиране на кабела

Прибиране на кабела за подредено съхраняване на

тостера ви.

Претопляне

За освежаване и затопляне на филийки за секунди.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материали: Метален корпус, пластмасови бутони/

дръжки (PBT)

Цвят (цветове): Бяло и неръждаема стомана

Общи спецификации

Прибиране на кабела

Автоматично предпазно изключване

Стоп бутон: да

Функция за високо повдигане: да

Регулируемо препичане: да

Технически данни

Захранване: 800 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Тегло и размери

Размери на изделието (Ш x Д x В): 265 x 157 x

130 мм
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