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HD2586/20 Lengvai paruošiami skanūs skrebučiai
Kompaktiškas metalinis skrudintuvas su didelėmis angomis

duonai

Nuolat mėgaukitės skaniais skrebučiais naudodamiesi šiuo kompaktišku metaliniu

„Philips“ skrudintuvu. Yra 2 didelės angos duonai, kintamo pločio angos siekiant

skrudinti tolygiai ir reguliuojamas skrudinimo valdymas. Ištraukiamas trupinių

dėklas palengvina valymą.

Taip, kaip pageidaujate

Keičiamo pločio angos tolygiam duonos paskrudinimui

Septyni reguliuojami skrudinimo lygiai

Kompaktiškas skrudintuvas sutaupo vietos ant jūsų stalo

Paprasta naudotis

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Laido vyniojimo įtaisas – patogiam laikymui

Maksimalus saugumas

Automatinis saugus išsijungimas, jei duona įstringa

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Dėl aukšto iškėlimo funkcijos lengva išimti mažas duonos riekeles

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą



Skrudintuvas HD2586/20

Ypatybės Specifikacijos

Vėsios sienelės išorė

Skrudintuvės išorė lieka vėsi ir saugi paliesti.

Atšaukimo mygtukas

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada

sustabdyti skrudinimą

Išimamas trupinių padėklas

Jį lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Automatinis apsauginis išjungimas

Skrudintuvas automatiškai išsijungia, jei duona

užstringa viduje.

Aukšto iškėlimo funkcija

Ši funkcija leidžia aukštai iškelti mažesnius

duonos gabalėlius, kad būtų galima saugiai

išimti.

Plačios angos su centravimo funkcija

„Philips“ skrudintuvas su plačiomis angomis ir

centravimo funkcija leidžia įdėti storas ar

plonas duonos riekeles ir užtikrina, kad jos

išliktų centre bei tolygiai paskrustų.

Septyni reguliuojami lygiai

„Philips Avance“ serijos skrudintuvas turi

septynis reguliuojamus skrudinimo lygius.

Kompaktiškas dizainas

Kompaktiškas skrudintuvas sutaupo vietos ant

jūsų stalo

Laido lankstumo galimybė

Laido vyniojimo įtaisas – patogiam laikymui

 

Projektinės specifikacijos

Medžiagos: Apdoroto nerūdijančiojo plieno

korpusas, Chromu padengtas viršus

Spalva (-os): Sidabro metalinė, juoda

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Techniniai duomenys

Maitinimas: 870–950 W

Angos matmenys (I x P x A): 130 x 32 x

120 mm

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50–60 Hz
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