
Torradeira

Daily Collection

 

Duas aberturas

Compacta

Reaquecimento

 
RI2595/40

Torradas crocantes todos os dias
Compacta, com 2 aberturas, incluindo função de reaquecimento

Delicie-se com torradas incríveis a todo momento com essa torradeira compacta. Ela tem 2 aberturas grandes

para pão, aberturas com largura variáveis para torradas uniformes e controle de tostagem para você fazer a

torrada como quiser. Com bandeja de resíduos removível para uma limpeza fácil.

Resultados crocantes

Duas aberturas amplas p/ tostagem de fatias

4 funções em 1 (reaquec./descong./cancel./7 níveis de tostagem)

Reaquecimento para aquecer torradas em segundos

Descongelamento para tostagem de pão congelado

7 níveis de tostagem de acordo com a sua preferência

Cancelamento: interrompa o processo a qualquer momento

Fácil de usar

Bandeja de resíduos retrátil que facilita a limpeza

Recurso de elevação máxima para fácil remoção de pequenos pedaços de pão

Parte externa: não esquenta durante a tostagem



Torradeira RI2595/40

Destaques Especificações

2 aberturas amplas

Duas aberturas amplas p/ tostagem de fatias

grossas ou finas

4 funções em 1

4 funções em 1 (reaquec./descong./cancel./7

níveis de tostagem).

Função de reaquecimento

Reaquecimento para aquecer torradas em

segundos.

Função de descongelamento

Descongelamento para tostagem de pão

congelado.

7 níveis de tostagem

7 níveis de tostagem de acordo com a sua

preferência.

Função de cancelamento

Cancelamento: interrompa o processo a

qualquer momento pressionando o botão de

parada.

Bandeja de resíduos retrátil

Bandeja de resíduos retrátil que facilita a

limpeza.

Recurso de alta elevação

Recurso de elevação máxima para fácil

remoção de pequenos pedaços de pão.

Parte externa não esquenta

Parte externa: não esquenta durante a

tostagem.

 

Especificações do design

Materiais: Embalagem metálica e chassi

plástico

Cor(es): Branco

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Pés antideslizantes

Desligamento automático de segurança

Tostagem ajustável: 7 níveis

Especificações técnicas

Lig/Desl: 800 W

Voltagem: 220 volt

Frequência: ~60 Hz

Comprimento do cabo: 0,85 m

Tamanho das aberturas (C x L x A): 130 x 32

x 120 mm

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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