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Óptimas torradas tanto com pão fresco como congelado

Num design compacto em metal

Consiga uma excelente torrada independentemente do pão ser fresco ou congelado com esta torradeira

compacta. Está equipada com uma plataforma de aquecimento aumentada para uma torragem uniforme, uma

opção para descongelar e tostar directamente pão congelado e com controlo de torragem variável para as suas

preferências individuais.

Pão fresco ou congelado torrado com perfeição

Plataforma de aquecimento aumentada

Descongele e torre pão directamente do congelador

Controlo de torragem variável para satisfazer todas as preferências

Para aquecer torradas

Fácil de experimentar

Função de elevação extra para remover facilmente pedaços mais pequenos de pão

Cancelar para parar a torragem a qualquer momento que desejar

Tabuleiro das migalhas de libertação fácil para limpeza fácil

Design compacto para poupar espaço na sua bancada

Compartimento do fio para guardar a sua torradeira de forma organizada



Torradeira HD4825/90

Destaques Especificações

Aquecimento aumentado

Plataforma de aquecimento aumentada para

uma torragem mais uniforme do pão.

Função para descongelar

Descongele e torre pão directamente do

congelador.

Controlo de torragem variável

Controlo de torragem variável para satisfazer

todas as preferências.

Função elevação extra

Função de elevação extra para remover

facilmente pedaços mais pequenos de pão.

Função para cancelar

Cancelar para parar a torragem a qualquer

momento que desejar.

Tabuleiro das migalhas para limpeza fácil

Tabuleiro das migalhas de libertação fácil para

limpeza fácil.

Design compacto

Design compacto para poupar espaço na sua

bancada.

Compartimento do fio

Compartimento do fio para guardar a sua

torradeira de forma organizada.

Reaquecimento

Para aquecer torradas em segundos.

 

Especificações de design

Materiais: Estrutura metálica, botões/pegas

em plástico (PBT)

Cor(es): Preto e aço inoxidável

Especificações gerais

Compartimento do fio

Desligar automático de segurança

Botão de cancelamento

Função de elevação extra

Torragem ajustável

Especificações técnicas

Potência: 800 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x P x A):

265x157x130 mm

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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