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2 отделения

Компактен

Бяло и синьо

 

HD2566/70

Идеално препичане много лесно
Компактен тостер с големи отделения за хляб

Наслаждавайте се всеки път на вкусен препечен хляб с този компактен тостер Philips.

Разполага с 2 големи отделения за хляб, отделения за хляб с променлива ширина и

регулатор за променливо препичане, за да препичате точно по мярка. Подвижна тава за

трохи за лесно почистване.

Добро препичане

Настройка за размразяване за едновременно размразяване и препичане

Големи отделения за побиране на различни видове хляб

Лесна употреба

Подвижно дъно за трохи за лесно почистване

Компактен тостер за пестене на място на кухненския плот

Високо повдигане за лесно изваждане на малки парчета хляб

Безопасна употреба

Външната повърхност на тостера остава студена и безопасна за пипане

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко време



Тостер HD2566/70

Акценти Спецификации

Компактен

Тостерът Philips пести място на кухненския плот,

благодарение на компактния си дизайн.

Големи отделения за хляб

Побира различни видове хляб благодарение на

големите си отделения.

Подвижно дъно за трохи

Лесно се почиства благодарение на подвижната си

тава за трохи.

Настройка за размразяване

Настройка за размразяване за едновременно

размразяване и препичане

Топлоизолиран корпус

Външната повърхност на тостера е винаги хладна и

безопасна за докосване.

Функция за високо повдигане

Високо повдигане за лесно изваждане на малки

парчета хляб

Стоп бутон

Бутон за отмяна, за спиране на препичането по всяко

време.

 

Общи спецификации

Прибиране на кабела

Неплъзгащи се крачета

Технически данни

Захранване: 950 W

Размер на отделенията (Д x Ш x В): 130 x 32 x

120 мм

Дължина на кабела: 0,8 м

Напрежение:

220 – 240 V

Честота: 50-60 Hz

Спецификации на дизайна

Материали: Пластмасов корпус (ПП/ПК/ABS),

хромиран капак

Цвят (цветове): Бяло/синьо
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