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Fantastisk toast, uanset om det er friskt er frossent
I et kompakt metaldesign

Nyd fantastisk ristet brød, uanset om det er friskt eller frosset brød, med denne kompakte brødrister. Den har et

udvidet varmeunderlag, der gør ristningen mere ensartet, optøning til ristet brød fra frossen tilstand og variabel

risteindstilling i henhold til individuelle præferencer.

Perfekt ristet friskt eller frosset brød

Forlænget opvarmningsplatform

Optøning og ristning af brød direkte fra fryseren

Variabel risteindstilling til individuel præference

Til at opfriske og varme brød

Nem at anvende

Ekstraløft-funktion for nem udtagning af små stykker brød

Annuller for at stoppe ristningen når som helst

Krummebakke, der er nem at udløse og derfor nem at rengøre

Kompakt design, der sparer plads på køkkenbordet

Ledningsopbevaring, så brødristeren nemt kan stilles til opbevaring



Toaster HD4825/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Forlænget opvarmning

Forlænget opvarmningsplatform, der giver en

ensartet ristning af brødet.

Optøningsfunktion

Optøning og ristning af brød direkte fra

fryseren.

Variabel risteindstilling

Variabel risteindstilling til individuel

præference.

Ekstraløft-funktion

Ekstraløft-funktion for nem udtagning af små

stykker brød.

Annuller-funktion

Annuller for at stoppe ristningen når som helst.

Krummebakke, der er nem at rengøre

Krummebakke, der er nem at udløse og derfor

nem at rengøre.

Kompakt design

Kompakt design, der sparer plads på

køkkenbordet.

Ledningsopbevaring

Ledningsopbevaring, så brødristeren nemt kan

stilles til opbevaring.

Opvarm

Til at opfriske og varme brød på få sekunder.

 

Designspecifikationer

Materialer: Metalkabinet, plastikknapper/-

håndtag (PBT)

Farve(r): Sort og rustfrit stål

Generelle specifikationer

Ledningsopbevaring

Automatisk sikkerhedsafbryder

Stop-knap

Ekstraløft-funktion

Justerbar ristning

Tekniske specifikationer

Strøm: 800 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 265 x 157 x

130 mm

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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