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Pâine prăjită excelent, proaspătă sau îngheţată
Într-un design metalic compact

Savurează pâine prăjită excelent, indiferent dacă este proaspătă sau îngheţată, cu acest prăjitor compact.

Dispune de o platformă de încălzire extinsă pentru prăjire şi mai uniformă, funcţie de prăjire directă a pâinii

îngheţate şi control variabil al rumenirii pentru preferinţe individuale.

Pâine proaspătă sau îngheţată, prăjită perfect

Platformă de încălzire extinsă

Dezgheţare şi prăjire directă a pâinii îngheţate

Control variabil al rumenirii pentru preferinţe individuale

Pentru reîmprospătarea şi încălzirea pâinii prăjite

Uşor de utilizat

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate cu uşurinţă bucăţile mai mici de pâine

Anulare pentru a opri prăjirea pâinii în orice moment doreşti

Tavă pentru firimituri cu eliberare uşoară pentru curăţare uşoară

Design compact pentru a economisi spaţiul de pe masă

Sistem de stocare cablu pentru a depozita prăjitorul de pâine în ordine



Prăjitor de pâine HD4825/00

Repere

Încălzire extinsă

Platformă de încălzire extinsă pentru o

rumenire mai egală a pâinii.

Funcţie dezgheţare

Dezgheţare şi prăjire directă a pâinii îngheţate.

Control variabil al rumenirii

Control variabil al rumenirii pentru preferinţe

individuale.

Caracteristică de ridicare înaltă

Caracteristică de ridicare înaltă pentru a scoate

cu uşurinţă bucăţile mai mici de pâine.

Funcţie de anulare

Anulare pentru a opri prăjirea pâinii în orice

moment doreşti.

Tavă pentru firimituri pentru curăţare uşoară

Tavă pentru firimituri cu eliberare uşoară pentru

curăţare uşoară.

Design compact

Design compact pentru a economisi spaţiul de

pe masă.

Sistem depozitare cablu

Sistem de stocare cablu pentru a depozita

prăjitorul de pâine în ordine.

Reîncălzire

Pentru reîmprospătarea şi încălzirea pâinii

prăjite.

Sigla 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 ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii de design

Materiale: Carcasă din metal, butoane/mânere

din plastic (PBT)

Culori: Alb şi oţel inoxidabil

Specificaţii generale

Sistem depozitare cablu

Sistem de oprire automat

Buton de anulare

Funcţie de ridicare înaltă

Rumenire reglabilă

Specificaţii tehnice

Alimentare: 800 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (G x A x Î): 265 x 157 x

130 mm

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑03‑18

Versiune: 4.0.1

EAN: 08 71010 37095 89

www.philips.com

http://www.philips.com/

