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Ízletes pirítós, nem számít, hogy friss-e vagy fagyasztott
Kompakt fémkivitelben

Készítsen mindig egyaránt finom pirítóst ezzel a kompakt kenyérpirítóval, akár friss, akár fagyasztott kenyérből. A

nagyobb sütőtérben még több pirítanivaló elfér, és a kiolvasztástól a pirításig egyetlen lépésben, az állítható

pirítási fokozatoknak köszönhetően a személyes ízlésének megfelelő pirítóst készíthet.

Tökéletes pirítós fagyasztott vagy friss kenyérből

Nagyobb sütőtér

Fagyasztott kenyér azonnali kiolvasztása és pirítása

Szabályozható pirítás az egyéni ízléseknek megfelelően

Pirítós frissé tételéhez és melegítéséhez

Könnyen használható

Az extra kenyérkiemelővel a kisebb pirítósok is könnyedén kiemelhetők

Kioldógomb a pirítás bármikor történő leállításához

Könnyen kihúzható morzsatálca az egyszerű tisztításhoz

A Compact kialakítás kis helyen is elfér a konyhapulton

Vezetéktárolás a kenyérpirító praktikus tárolásához



Kenyérpirító HD4825/00

Fénypontok

Nagyobb sütés

Nagyobb sütőtér a pirítós egyenletesebb

barnulása érdekében.

Kiolvasztás funkció

A fagyasztott kenyér azonnal kiolvasztható és

pirítható.

Szabályozható pirulás

Szabályozható pirítás az egyéni ízléseknek

megfelelően.

Extra kenyérkiemelő

Az extra kenyérkiemelővel a kisebb pirítósok is

könnyedén kiemelhetők.

Kioldó funkció

Kioldógomb a pirítás bármikor történő

leállításához.

Morzsatálca az egyszerű tisztításért

Könnyen kihúzható morzsatálca az egyszerű

tisztításhoz.

Kompakt kialakítás

A Compact kialakítás kis helyen is elfér a

konyhapulton.

Vezetéktárolás

Vezetéktárolás a kenyérpirító praktikus

tárolásához.

Újramelegítés

A pirítós másodperceken belüli frissé tételéhez

és melegítéséhez.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Anyagok: Fémház, műanyag

tekerőgomb/fogantyúk (PBT)

Szín(ek): Fehér és rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Vezetéktárolás

Automatikus biztonsági kikapcsolás

Kiadó gomb

Extra kenyérkiemelő

Állítható pirítási fokozat

Műszaki adatok

Energiaellátás: 800 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Tömeg és méretek

Termék méretei (ho x szé x ma): 265 x 157 x

130 mm
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