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Heerlijke toast, of deze nu vers is of uit de vriezer komt
In een compact metalen ontwerp

Maak heerlijk geroosterd brood van vers of bevroren brood met deze compacte broodrooster. Beschikt over een

extra groot verwarmingselement voor gelijkmatiger roosteren, ontdooien of roosteren van bevroren brood, plus

variabele bruining voor individuele voorkeuren.

Perfect geroosterd vers of bevroren brood

Extra groot verwarmingselement

Ontdooien en roosteren van bevroren brood

Variabele bruiningsknop voor individuele voorkeuren

Om geroosterd brood te verversen en op te warmen

Eenvoudig te realiseren

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood te verwijderen

Annuleren: stop het roosteren op elk gewenst moment

Uitneembare kruimellade voor eenvoudig schoonmaken

Compact ontwerp dat ruimte bespaart op uw werkblad

Opbergvak voor snoer om uw broodrooster netjes op te bergen



Broodrooster HD4825/90

Kenmerken

Extra grote verwarming

Extra groot verwarmingselement voor

gelijkmatigere bruining van geroosterd brood.

Ontdooifunctie

Ontdooien en roosteren van bevroren brood.

Variabele-bruiningsknop

variabele bruiningsknop voor individuele

voorkeuren.

Liftfunctie

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood

te verwijderen.

Annuleerfunctie

Annuleren: stop het roosteren op elk gewenst

moment.

Kruimellade waardoor u het apparaat

eenvoudig kunt schoonmaken

Uitneembare kruimellade voor eenvoudig

schoonmaken.

Compact ontwerp

Compact ontwerp dat ruimte bespaart op uw

werkblad.

Opbergvak voor snoer

Opbergvak voor snoer om uw broodrooster

netjes op te bergen.

Reheat (heropwarmen)

Om geroosterd brood in een paar seconden te

verversen en op te warmen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materiaal: Metalen behuizing, plastic

knoppen/handvatten (PBT)

Kleur(en): Zwart en roestvrij staal

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Automatische uit-functie

Annuleerknop

Uittilfunctie

Instelbare bruiningsniveaus

Technische specificaties

Vermogen: 800 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (b x d x h): 265 x

157 x 130 millimeter
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