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Kompaktno

Črna in srebrna, brušena kovina

 

HD2586/20

Enostavna priprava okusnega popečenega

kruhka
Opekač kompaktne kovinske zasnove z velikimi režami za kruh

Kompaktni kovinski opekač Philips okusno popeče vsak kruh. Ima dve veliki reži za

kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem

zapečenosti za popečene kruhke. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča

enostavno čiščenje.

Po vaši želji

Reže nastavljive širine s postavitvijo na sredino za enakomerno popečen kruh

Nastavljivih sedem stopenj regulatorja zapečenosti

Kompaktni opekač zavzame malo prostora na pultu

Preprosta uporaba

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Del za navijanje kabla za enostavno shranjevanje

Z najvišjo stopnjo varnosti

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik

Funkcija visokega dviga za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko



Opekač HD2586/20

Značilnosti Specifikacije

Hladne zunanje stene

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na

dotik.

Gumb za preklic

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete

peko

Snemljivi pladenj za drobtine

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča

preprosto čiščenje.

Samodejni varnostni izklop

Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh

zatakne v njem.

Funkcija visokega dviga

Ta funkcija omogoča dvig manjših kosov kruha

še višje, da jih boste odstranili varno.

Široke reže s postavitvijo na sredino

Reže opekača Philips s postavitvijo na sredino

omogočajo uporabo debelih ali tankih rezin ter

zagotavljajo, da ostanejo na sredini za

enakomerno popečen kruh.

Sedem nastavljivih stopenj

Opekač serije Philips Avance ima sedem

nastavljivih stopenj regulatorja zapečenosti.

Kompaktna zasnova

Kompaktni opekač zavzame malo prostora na

pultu

Del za navijanje kabla

Del za navijanje kabla za enostavno

shranjevanje

 

Oblikovne specifikacije

Materiali: Ohišje iz brušenega nerjavnega

jekla, Kromiran zgornji del

Barva: Srebrno kovinska, črna

Splošne specifikacije

Shranjevanje kabla

Nedrseče noge

Tehnične specifikacije

Napajanje: 870–950 W

Velikost reže (D x Š x V): 130 x 32 x 120 mm

Dolžina kabla: 0,8 m

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50–60 Hz
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