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Sanduíches saborosas de forma simples
Com sistema de bloqueio fácil e arrumação vertical

Tostas torradas na perfeição sempre que desejar com esta sanduicheira de alta temperatura e alta potência

com placas de corte e vedação para fechar os ingredientes no interior. Mais fácil de utilizar com o sistema de

bloqueio fácil e mais fácil de arrumar com a opção de arrumação vertical compacta.

Tosta torrada na perfeição

As placas de corte e vedação fecham os ingredientes/queijo no interior da tosta.

Alta temperatura para uma tosta torrada na perfeição

Potência elevada para aquecimento rápido

Da forma mais fácil

Sistema de bloqueio fácil de pressão

Luz de aquecimento e de pronto a utilizar

Arrumação vertical compacta

Estrutura de enrolamento do cabo

Revestimento antiaderente especial facilita a limpeza

Com a máxima segurança

Pega fria ao toque

Interruptor ligar/desligar para maior segurança

Pés de borracha asseguram que permanece no seu lugar



Sanduicheira HD2392/00

Destaques Especificações

Placa de corte e vedação

Placas de corte e vedação para assegurar que

ingredientes e queijo são fechados dentro das

tostas

Alta temperatura

A alta temperatura torra as tostas

uniformemente para tostas estaladiças e

saborosas.

Sistema de bloqueio fácil

Basta pressionar para fechar e bloquear

firmemente a sanduicheira.

Luz de aquecimento e de pronto

Indica claramente o aquecimento e a prontidão

para utilizar.

Revestimento antiaderente especial

Revestimento antiaderente especial facilita a

limpeza

Arrumação vertical

Arrumação compacta economizadora de

espaço.

Compartimento do fio

Estrutura de enrolamento do cabo para arrumar

o cabo de forma organizada.

Pega fria ao toque

A pega mantém-se fria para uma utilização

segura durante a torragem.

Interruptor ligar/desligar

Para segurança máxima.

Pés de borracha

Para assegurar que o produto se mantém no

mesmo lugar durante a utilização.

820 W

Alta potência para aquecer a sanduicheira

rapidamente.

 

Especificações de design

Cor(es): Branco/bege

Dimensões (C x L x A): 231 x 218 x 90 mm

Especificações gerais

Suporte antideslize

Pega fria ao toque

Placas revestidas antiaderentes

Interruptor ligar/desligar (para a Europa)

Especificações técnicas

Alimentação: 820 W

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo: 0,8 m

 

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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