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Torradas deliciosas com facilidade
Abertura grande para o pão, design compacto

Desfrute de óptimas torradas, quando desejar com esta torradeira compacta.

Abertura grande para vários tipos de pão, um tabuleiro para migalhas amovível

para uma limpeza fácil, centralização do pão para torrar uniformemente, 7

definições de torragem e função de descongelação.

Torradas deliciosas

Abertura grande para diferentes tipos de pão

Sete regulações de torragem para fazer as torradas como gosta

Regulação de descongelação para descongelar e torrar numa só operação

Centralização automática do pão para uma torrada uniforme

Fácil de experimentar

Compacta torradeira que poupa espaço na sua bancada

Tabuleiro para migalhas amovível para uma fácil limpeza

Função elevação extra para remover facilmente os pedaços de pão mais pequenos

Utilização segura

Desligar de segurança automático em caso de pão preso

Botão de cancelamento para interromper a torragem em qualquer momento

O exterior da torradeira permanece frio ao toque para mais segurança
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Destaques

Abertura grande para o pão

Adequa-se a diferentes tipos de pão graças à

abertura de grandes dimensões.

Sete regulações de torragem

Sete regulações de torragem para fazer as

torradas como gosta

Regulação de descongelação

Regulação de descongelação para

descongelar e torrar numa só operação

Centralização automática do pão

A torradeira Philips torra uniformemente uma

grande variedade de pão graças à

centralização automática do pão.

Compacto

A torradeira Philips poupa espaço na sua

bancada graças ao seu design compacto.

Desligar de segurança

Desligar de segurança automático em caso de

pão preso

Tabuleiro para migalhas amovível

É fácil de limpar graças ao tabuleiro para as

migalhas amovível.

Botão de cancelamento

Botão de cancelamento para interromper a

tostagem em qualquer momento.

Função elevação extra

Função elevação extra para remover facilmente

os pedaços de pão mais pequenos

Parede exterior fria

O exterior da torradeira está sempre frio e

seguro ao toque.
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Especificações

Especificações gerais

Compartimento do fio

Suporte antideslize

Especificações técnicas

Alimentação: 1150 W

Tamanho das aberturas (C x L x A): 255 x 35 x

120 mm

Comprimento do cabo: 0,9 m

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Especificações de design

Materiais: Plástico (PP/PC/ABS), topo

cromado

Cor(es): Branco/azul

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑28

Versão: 4.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

