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Metall

Kompakt

 
HD4825/90

Nydelig ristet brød, enten det er ferskt eller frossent
I en kompakt metalldesign

Få glede av deilig ristet brød uansett om det er fersk eller frossent med denne kompakte brødristeren. Den har

en utvidet varmeplate som gir jevnere resultat, slik at du kan tine brødet og riste det samtidig. Det er også variert

bruningskontroll for individuell smak.

Perfekt ristet brød uansett om det er ferskt eller frossent

Utvidet oppvarmingsplattform

Tine og riste frossent brød

Variabel bruningskontroll for individuell smak

For å friske opp og riste brød

Enkel å bruke

Høy løftefunksjon for enkel fjerning av mindre brødskiver

Avbryt for å stanse ristingen når som helst

Smulebrett som er enkelt å fjerne, for enkel rengjøring

Kompakt design som tar liten plass på benken

Ledningsoppbevaring for enkel oppbevaring av brødristeren



Brødrister HD4825/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

Utvidet oppvarming

Utvidet oppvarmingsplattform for jevnere risting

av brødet,

Tinefunksjon

Tine og riste frossent brød.

Variabel bruningskontroll

Variabel bruningskontroll for individuell smak.

Høy løftefunksjon

Høy løftefunksjon for enkel fjerning av mindre

brødskiver.

Avbrytingsfunksjon

Avbryt for å stanse ristingen når som helst.

Smulebrett for enkel rengjøring

Smulebrett som er enkelt å fjerne, for enkel

rengjøring.

Kompakt design

Kompakt design som tar liten plass på benken.

Ledningsoppbevaring

Ledningsoppbevaring for enkel oppbevaring av

brødristeren.

Gjenoppvarming

For å friske opp og riste brødet på sekunder

 

Designmessige spesifikasjoner

Materialer: Kabinett i metall,

plastknapper/håndtak (PBT)

Farge(r): Svart og rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Automatisk sikkerhetsutkobling

Kanselleringsknapp

Høy løftefunksjon

Justerbar bruning

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 800 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Mål og vekt

Produktmål (B x D x H):

265 x 157 x 130 millimeter

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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