
 

 

Philips Daily Collection
Röster

Kahe avaga
Kompaktne
Beežvalge
Ülessoojendamine, 
kuklisoojendaja

HD2596/00
Ühtlaselt kuldpruun röstsai igaks päevaks

Kompaktne kahe avaga disain, sh ülessoojendamise funktsioon
Selle kompaktse röstriga võite ikka ja jälle nautida head röstleiba. Röstril on 2 suurt leivaava, 
muudetava laiusega leivaavad ühtlaseks röstimiseks ja pruunistusregulaator, et valmiks just 
selline leib, mida soovite. Lihtsaks puhastamiseks on röstril eemaldatav purualus.

Ühtlane röstimine
• 2 laia ava viilude röstimiseks
• Ülessoojendamisfunktsiooniga soojeneb röstsai mõne sekundiga
• Ülessulatamise funktsioon, et röstida sügavkülmutatud leiba
• 7 pruunistusaset – igale eelistusele leidub sobiv
• Tühistamisfunktsioon – lõpeta röstimine, millal iganes soovid
• 5 funktsiooni ühes tervikus
• Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Lihtne kasutada
• Jahe sein: röstri välissein on külm, kuigi sai sees parasjagu röstib
• Suure tõstmiskõrguse tõttu saate väikesed leivatükid hõlpsalt välja võtta
• Eemaldatav purukandik mugavaks puhastamiseks



 Kuklite soojendusrest

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja 
sarvesaiakeste soojendamiseks.

2 laia ava

2 laia ava õhukeste või paksude viilude 
röstimiseks

7 pruunistusastet

7 pruunistusaset – igale eelistusele leidub sobiv

Tühistamisfunktsioon

Tühistamisfunktsioon – lõpeta röstimine, millal 
iganes soovid, vajutades stoppnuppu.

Jahedaseinaline

Jahe sein: röstri välissein on külm, kuigi sai sees 
parasjagu röstib.

Ülessulatamisfunktsioon

Ülessulatamise funktsioon, et röstida 
sügavkülmutatud leiba

Kõrgeletõstetav funktsioon

Suure tõstmiskõrguse tõttu saate väikesed 
leivatükid hõlpsalt välja võtta.

Ülessoojendamise funktsioon

Ülessoojendamisfunktsiooniga soojeneb 
röstsai mõne sekundiga

Eemaldatav purukandik
Eemaldatav purukandik mugavaks 
puhastamiseks

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Projektlahenduse spetsifikatsioon
• Materjalid: Plastist korpus (PP/PC/ABS), kroomitud 

plaadiga ülaosa
• Värvus(-ed): Valge

Üldine spetsifikatsioon
• Libisemiskindel jalg
• Sisseehitatud juhtmehoidik

Tehnilised andmed
• Võimsus: 800 W
• Pinge: 220–240 V
• Sagedus: 50/60 Hz
• Juhtme pikkus: 0,85 m

Komplektisolevad tarvikud
• Kuklisoojendaja
•
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