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Puikūs skrebučiai, nesvarbu šviežia ar šaldyta
Kompaktiška metalinė konstrukcija

Pasinaudokite šiuo kompaktišku skrudintuvu ir mėgaukitės puikiais šviežios arba šaldytos duonos skrebučiais.

Jame naudojama didesnė kaitinimo plokštė, kad skrudinimas būtų vienodesnis ir kad galėtumėte atšildyti ir

skrudinti užšaldytą duoną arba pasirinkti individualų skrudinimo laipsnį.

Puikūs šviežios arba šaldytos duonos skrebučiai

Didesnė kaitinimo plokštė

Atšildykite ir skrudinkite užšaldytą duoną

Reguliuojamas skrudinimo laipsnis – individualus pasirinkimas

Šviežias ir šiltas skrebutis

Paprasta naudotis

Pritaikius aukšto iškėlimo funkciją, lengva išimti mažesnius duonos gabaliukus

Skrudinimo atšaukimas ir sustabdymas bet kuriuo metu

Lengvai atlaisvinamas trupinių padėklas, kad valymas būtų lengvas

Dėl kompaktiško dizaino sutaupoma vietos ant jūsų stalo

Laido vieta, kad skrudintuvo laikymas būtų tvarkingas



Skrudintuvas HD4825/90

Ypatybės Specifikacijos

Didesnė plokštė

Didesnė kaitinimo plokštė, kad skrebučiai

skrustų tolygiai.

Atšildymo funkcija

Atšildykite ir skrudinkite užšaldytą duoną.

Reguliuojamas skrudinimo laipsnis

Reguliuojamas skrudinimo laipsnis –

individualus pasirinkimas.

Aukšto iškėlimo funkcija

Pritaikius aukšto iškėlimo funkciją, lengva

išimti mažesnius duonos gabaliukus.

Atšaukimo funkcija

Skrudinimo atšaukimas ir sustabdymas bet

kuriuo metu.

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengvai atlaisvinamas trupinių padėklas, kad

valymas būtų lengvas.

Kompaktiškas dizainas

Dėl kompaktiško dizaino sutaupoma vietos ant

jūsų stalo.

Laido laikymas

Laido vieta, kad skrudintuvo laikymas būtų

tvarkingas.

Pašildymas

Šviežias ir šiltas skrebutis per kelias sekundes.

 

Projektinės specifikacijos

Medžiagos: Metalinis korpusas, plastikiniai

mygtukai / rankenėlės (PBT)

Spalva (-os): Juoda ir nerūdijančiojo plieno

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas

Automatinis apsauginis išjungimas

Atšaukimo mygtukas

Aukšto pakėlimo funkcija

Reguliuojamas skrudinimas

Techniniai duomenys

Maitinimas: 800 W

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Svoris ir matmenys

Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis):

265 x 157 x 130 mm

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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