
Skrudintuvas

Daily Collection

 
2 angų

Kompaktiškas

Baltos ir smėlio spalvos

Pašildymas, bandelių šildyklė

 
HD2596/00

Tolygiai, gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Kompaktiškas dviejų angų korpusas su pašildymo funkcija

Nuolat mėgaukitės skaniais skrebučiais su šiuo kompaktišku skrudintuvu. Yra 2 didelės angos duonai, kintamo

pločio angos tolygiam skrudinimui ir reguliuojamas skrudimo valdymas norimam paskrudinimui. Ištraukiamas

trupinių dėklas palengvina valymą.

Tolygiai apskrudę skrebučiai

2 plačios angos riekelėms skrudinti

Pašildymas – galite pašildyti skrebutį per keletą sekundžių

Atšildymas – jei norite skrudinti užšaldytą duoną

7 skrudinimo lygiai – individualus pasirinkimas

Atšaukimas – galite sustabdyti bet kuriuo metu

5 funkcijos viename

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Paprasta naudoti

Nekaistanti sienelė – išorėje vėsi, viduje skrudinamas skrebutis

Esant aukšto iškėlimo funkcijai, lengva išimti mažus duonos gabaliukus

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo
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Ypatybės

Bandelių šildymo grotelės

Integruotos šildymo grotelės, skirtos

bandelėms ir raguoliams šildyti.

2 plačios angos

2 plačios angos storoms ar plonoms riekelėms

skrudinti.

7 skrudinimo lygiai

7 skrudinimo lygiai – individualus

pasirinkimas.

Atšaukimo funkcija

Atšaukimas – galite sustabdyti bet kuriuo metu

paspausdami stabdymo mygtuką.

Nekaistanti sienelė

Nekaistanti sienelė – išorėje vėsi, viduje

skrudinamas skrebutis.

Atšildymo funkcija

Atšildymas – jei norite skrudinti užšaldytą

duoną.

Aukšto iškėlimo funkcija

Aukšto iškėlimo funkcija – lengva išimti mažus

duonos gabaliukus.

Pašildymo funkcija

Pašildymas – galite pašildyti skrebutį per

keletą sekundžių.

Išimamas trupinių padėklas

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.

5 funkcijos viename

5 funkcijos viename (bandelių šildymas /

pašildymas / atšildymas / atšaukimas / 7

skrudinimo lygiai).

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Medžiagos: Plastikinis korpusas (PP/PC/ABS),

chromu padengtas viršus

Spalva (-os): Balta

Bendrosios specifikacijos

Neslystančios kojelės

Integruota laido saugykla

Techniniai duomenys

Maitinimas: 800 W

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Laido ilgis: 0,85 m

Pridėti priedai

Bandelių šildyklė
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