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Chutné sendviče snadno
S jednoduchým systémem zamykání a vertikálního skladování

S tímto výkonným sendvičovačem s vysokou teplotou, který disponuje destičkami pro překrojení a uzavření

ingrediencí uvnitř sendviče, si můžete kdykoli dopřát perfektně zapečené sendviče. Díky jednoduchému systému

zamykání a možnosti vertikálního, kompaktního ukládání se nejen snadno používá, ale také skladuje.

Perfektně zapečené sendviče

Destičky pro překrojení a uzavření zajistí uchování přísad a sýra uvnitř sendviče

Vysoká teplota pro dokonale opečený sendvič

Vysoký výkon zajišťuje rychlé zahřátí

Nejjednodušším způsobem

Jednoduchý systém zamykání pomocí stlačení

Kontrolka zahřívání a připraveno k použití

Vertikální kompaktní ukládání

Navíjení kabelu

Speciální nepřilnavý povrch usnadňuje čištění

S maximální bezpečností

Chladná rukojeť

Vypínač zajišťuje větší bezpečnost

Pryžové nožičky se postarají, aby přístroj stál na místě



Sendvičovač HD2392/00

Přednosti Specifikace

Destička pro překrojení a uzavření

Destičky pro překrojení a uzavření zajistí

uchování přísad a sýra uvnitř sendvičů

Vysoká teplota

Při vysoké teplotě se sendviče rovnoměrně

opečou a budou chutně křupavé.

Systém snadného zajištění

Jednoduchým stlačením se sendvičovač

bezpečně uzavře a zajistí.

Kontrolka zahřívání a připravenosti

Jasně ukazuje zahřátí a připravenost k použití.

Speciální nepřilnavý povrch

Speciální nepřilnavý povrch usnadňuje čištění

Vertikální skladování

Kompaktní ukládání šetří prostor.

Úložný prostor pro kabel

Funkce navíjení kabelu umožňuje úhledné

uschování kabelu.

Chladná rukojeť

Rukojeť je během opékání chladná a lze ji

bezpečně používat.

Vypínač

Pro maximální bezpečnost.

Pryžové nožičky

Postarají se, aby výrobek během používání

zůstal na místě.

820 W

Vysoký výkon zajišťuje rychlé zahřátí

sendvičovače.

 

Specifikace provedení

Barva(y): Béžovobílá

Rozměry (D x Š x V): 231 x 218 x 90 mm

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Chladná rukojeť: Ano

Destičky s nepřilnavým povrchem: Ano

Vypínač (pro Evropu): Ano

Technické údaje

Spotřeba: 820 W

Napětí: 220–240 V

Délka kabelu: 0,8 m

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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