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Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
Dengan desain metal ringkas
Nikmati hasil lezat panggangan roti segar maupun beku dengan pemanggang roti yang ringkas ini. Dilengkapi
platform pemanas yang luas untuk memanggang lebih merata, fungsi penghilang beku hingga terpanggang
langsung dari kondisi beku dan beragam kontrol tingkat kecokelatan sesuai keinginan.
Roti segar atau beku yang dipanggang sempurna
Platform pemanas diperluas
Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku
Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera
Menyegarkan dan menghangatkan roti panggang
Mudah digunakan
Fitur pengangkat-tinggi agar potongan roti yang lebih kecil mudah dikeluarkan
Batalkan untuk menghentikan pemanggangan, kapan pun Anda inginkan
Baki remah yang mudah dilepas, untuk pembersihan mudah
Desain ringkas untuk menghemat tempat pada meja Anda
Tempat penyimpanan kabel untuk menyimpan pemanggang roti dengan rapi
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Kelebihan Utama
Pemanas yang lebih luas

Fungsi pembatalan

Tempat penyimpanan kabel

Platform pemanas diperluas untuk tingkat
kecokelatan roti yang lebih merata.

Batalkan untuk menghentikan pemanggangan,
kapan pun Anda inginkan.

Tempat penyimpanan kabel untuk menyimpan
pemanggang roti dengan rapi.

Fungsi pencair

Baki remah untuk pembersihan mudah

Memanaskan Ulang

Hilangkan beku dan panggang roti langsung
dari kondisi beku.

Baki remah yang mudah dilepas, untuk
pembersihan mudah.

Menyegarkan dan menghangatkan roti
panggang dalam hitungan detik.

Kontrol kecokelatan yang bervariasi

Desain ringkas

Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai
selera.
Fitur istimewa
Fitur pengangkat-tinggi agar potongan roti
yang lebih kecil mudah dikeluarkan.

Desain ringkas untuk menghemat tempat pada
meja Anda.

Logo Philips Green
Produk-produk Philips Green dapat
mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi
CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini
menawarkan pemeliharaan lingkungan yang
signiﬁkan dalam satu atau beberapa Green
Focal Area Philips - Eﬁsiensi energi,
Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang
dan pembuangan, serta Keandalan seumur
hidup.

Pemanggang roti

HD4825/02

Spesiﬁkasi
Spesiﬁkasi desain
Bahan-bahan: Rangka logam,
kenop/pegangan plastik (PBT)
Warna: Putih dan baja anti karat

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undangundang.
Spesiﬁkasi dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan. Merek
dagang adalah milik Koninklijke
Philips N.V. atau pemiliknya masingmasing.

Spesiﬁkasi umum
Tempat penyimpanan kabel
Pengaman pemutus arus listrik otomatis
Tombol batal
Fungsi pengangkat-tinggi
Tingkat kecokelatan dapat disesuaikan

Tanggal dikeluarkan
2019‑03‑19
Versi: 4.0.1

www.philips.com

Spesiﬁkasi teknis
Daya: 800 W
Voltase: 220-240 volt
Frekuensi: 50/60 Hz
Berat dan dimensi
Dimensi produk (P x L x T):
265x157x130 milimeter

