
Тостер

Viva Collection

  Дълги отделения

3 функции

бежово и бледолилаво

XL , подгревател за хлебчета, хл.

стена

 
HD2611/40

Наслаждавайте се на великолепно препечените филийки
Тостер с XL отделение, в което се побират всички видове хляб

Тостер Philips със XL отделение и функция за променлива ширина, осигуряващи препичане с равномерен златисто-кафяв цвят.

Идеален за франзели, гевреци и големи филии хляб. Разполага с вградена стойка за подгряване на хлебчета, издърпваща се

тавичка за трохи и функция за претопляне и препичане на замразен хляб.

Точно по вкуса ви

Стойка за претопляне на хлебчета и кроасани

Свръхдълги отделения за побиране на всички видове хляб

Свръхшироки отделения, винаги побиращи хляба - дебел или тънък

Лесна употреба

Размразяване и препичане на хляб до желаната степен на препичане

Функция за претопляне и регулиране на степента на препичане

Подвижно дъно за трохи за лесно почистване

С максимална безопасност

Автоматично предпазно изключване при засядане на хляб

Външната повърхност на тостера остава студена и безопасна за пипане

Функция за високо повдигане за безопасно изваждане на малки парчета хляб

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко време
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Акценти

Автоматично предпазно изключване

Тостерът ще се изключи автоматично, ако хлябът се

заклещи вътре.

Стойка за претопляне на хлебчета

Стойка за подгряване на хлебчета и кроасани.

Стоп бутон

Стоп бутон - спиране на препичането по всяко

време

Топлоизолирана външна повърхност

Външната повърхност на тостера остава студена и

безопасна за пипане.

Свръхдълги отделения

Свръхдългите отделения побират всички видове

хляб, включително франзели, или две и повече по-

малки хлебчета едновременно.

Свръхшироки отделения

Тостер на Philips с изключително широки отделения

за вместване на дебели или тънки резени хляб.

Функция за замразен хляб

Размразяване и препичане на хляб до желаната

степен на препичане

Функция за високо повдигане

Високо повдигане за безопасно изваждане на малки

парчета хляб.

Функция за претопляне

Настройте степента на препичане на претопляне, за

да претоплите студен хляб, или да запечете току-що

препечен хляб.

Подвижно дъно за трохи

Лесно се почиства благодарение на подвижната си

тава за трохи.
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Спецификации

Общи спецификации

Автоматично предпазно изключване

Прибиране на кабела

Неплъзгащи се крачета

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло и бледолилаво

Материали: Пластмасов корпус (ПП/ПК/ABS),

хромиран капак

Технически данни

Дължина на кабела: 0,85 м

Power: 1200 W

Напрежение: 220-240 V
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