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Skvělé toasty, ať už čerstvé nebo zmrazené
Kompaktní kovové provedení

Díky tomuto kompaktnímu topinkovači si vychutnáte vynikající topinky jak z čerstvého, tak zmraženého chleba.

Topinkovač je vybaven rozšířenou ohřívací základnou pro rovnoměrnější opékání, funkcí rozmrazení pro

rozmrazení a opečení chleba a nabízí různou míru opečení podle vašeho přání.

Dokonale opečený čerstvý nebo zmražený chléb

Rozšířená ohřívací základna

Rozmrazení bezprostředně následuje opečení chleba

Různá míra opečení podle vašeho přání

Pro oživení a ohřev topinky

Snadné použití

Funkce High lift pro snadné vyjmutí menších kousků pečiva

Funkcí zrušení zastavíte opékání, kdykoli si přejete

Snadno vysunutelná zásuvka na drobky pro snadné čištění

Kompaktní provedení topinkovače šetří místo na pracovní ploše

Úložný prostor pro kabel pro úhledné uložení topinkovače
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Přednosti

Rozšířené ohřívání

Rozšířená ohřívací základna pro rovnoměrnější

opékání topinky.

Funkce rozmrazení

Rozmrazení bezprostředně následuje opečení

chleba.

Různá míra opečení

Různá míra opečení podle vašeho přání.

Funkce High lift

Funkce High lift pro snadné vyjmutí menších

kousků pečiva.

Funkce zrušení

Funkcí zrušení zastavíte opékání, kdykoli si

přejete.

Tácek na drobky pro snadné čištění

Snadno vysunutelná zásuvka na drobky pro

snadné čištění.

Kompaktní provedení

Kompaktní provedení topinkovače šetří místo

na pracovní ploše.

Úložný prostor pro kabel

Úložný prostor pro kabel pro úhledné uložení

topinkovače.

Ohřev

Pro oživení a ohřev topinky během několika

vteřin.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Specifikace provedení

Materiály: Kovový kryt, plastové

knoflíky/rukojeti (PBT)

Barva(y): Černá a nerez

Obecné specifikace

Úložný prostor pro kabel: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Tlačítko zrušení: ano

Funkce vysokého zdvihu: ano

Nastavitelné opékání: ano

Technické údaje

Spotřeba: 800 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V): 265x157x130 mm
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