Brödrost
Daily Collection
Metall
Kompakt
HD4825/90

Få perfekt rostat bröd, oavsett om det är färskt eller fryst
I kompakt metalldesign
Njut av frasigt rostat bröd – med den här brödrosten kan du använda antingen frysta eller färska brödskivor. Den
har en utdragbar värmeplattform med plats för ännu ﬂer skivor. Tina upp och rosta frysta brödskivor direkt, och
välj hur mörka du vill ha dem med hjälp av reglaget.
Perfekt rostat bröd från frysta eller färska brödskivor
Utökad värmeplattform
Tina upp och rosta bröd direkt från frysen
Varierbart rostningsreglage för personliga önskemål
För att fräscha upp och värma brödet
Enkel att använda
Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort små brödbitar
Avbryt för att avbryta rostningen när du vill
Utdragbar smulbricka för enkel rengöring
Kompakt design som sparar bänkutrymme
Sladdförvaring när du ställer undan brödrosten

Brödrost

HD4825/90

Funktioner

Speciﬁkationer

Utökad uppvärmning
Utökad värmeplattform för ett jämnt rostat bröd.

Smulbricka för enkel rengöring

Upptiningsfunktion

Utdragbar smulbricka för enkel rengöring.
Kompakt design
Tina upp och rosta bröd direkt från frysen.
Varierbart reglage

Designspeciﬁkationer
Material: Metallhölje, knappar/handtag i plast
(PBT)
Färg(er): Svart och rostfritt stål
Allmänna speciﬁkationer
Sladdförvaring
Automatisk säkerhetsavstängning
Stoppknapp
Upplyftningsfunktion
Justerbar rostning
Tekniska speciﬁkationer
Eﬀekt: 800 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Vikt och mått
Produktmått (B x D x H): 265 x 157 x 130 mm

Kompakt design som sparar bänkutrymme.
Sladdförvaring
Varierbart rostningsreglage för personliga
önskemål.
Hög upphöjningsfunktion
Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort
små brödbitar.
Avbryt-funktion
Sladdförvaring när du ställer undan brödrosten.
återuppvärmning

Avbryt för att avbryta rostningen när du vill.

För att fräscha upp och värma brödet på några
sekunder.
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Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.

