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Doskonałe tosty zarówno ze świeżego, jak i mrożonego pieczywa

Kompaktowa metalowa obudowa

Rozkoszuj się doskonałymi tostami zarówno ze świeżego, jak i mrożonego pieczywa dzięki temu

kompaktowemu tosterowi. Toster jest wyposażony w wydłużoną platformę grzejną zapewniającą bardziej

równomierne opiekanie, funkcję rozmrażania i opiekania pieczywa prosto z zamrażarki oraz pokrętło regulacji

czasu opiekania umożliwiające opiekanie według własnych preferencji.

Doskonale opieczone świeże, jak i mrożone pieczywo

Wydłużona platforma grzejna

Rozmrażanie i opiekanie pieczywa prosto z zamrażarki

Pokrętło regulacji czasu opiekania umożliwia dostosowanie urządzenia do swoich preferencji

Pozwala odświeżyć i podgrzać pieczywo

Łatwa obsługa

Wysoki podnośnik pieczywa umożliwia łatwe usuwanie mniejszych kawałków chleba

Funkcja anulowania pozwala zatrzymać opiekanie w dowolnym momencie

Łatwo zwalniana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce na blacie

Schowek na przewód umożliwia wygodne przechowywanie tostera



Toster HD4825/90

Zalety

Dłuższa platforma grzejna

Wydłużona platforma grzejna zapewnia

bardziej równomierne opiekanie pieczywa.

Funkcja rozmrażania

Rozmrażanie i opiekanie pieczywa prosto z

zamrażarki.

Pokrętło regulacji czasu opiekania

Pokrętło regulacji czasu opiekania umożliwia

dostosowanie urządzenia do swoich

preferencji.

Wysoki podnośnik pieczywa

Wysoki podnośnik pieczywa umożliwia łatwe

usuwanie mniejszych kawałków chleba.

Funkcja anulowania

Funkcja anulowania pozwala zatrzymać

opiekanie w dowolnym momencie.

Tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Łatwo zwalniana tacka na okruszki ułatwia

czyszczenie.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić

miejsce na blacie.

Schowek na przewód

Schowek na przewód umożliwia wygodne

przechowywanie tostera.

Ponowne podgrzewanie

Pozwala odświeżyć i podgrzać pieczywo w

kilka sekund.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiały: Metalowa obudowa, plastikowe

pokrętła/uchwyty (PBT)

Kolor(y): Czarny i stal szlachetna

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Przycisk anulowania

Funkcja podnoszenia pieczywa

Regulacja opiekania

Dane techniczne

Moc: 800 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.):

265 x 157 x 130 mm
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