
Röster
 

2 avaga metallist

Kahefunktsiooniline

Harjatud metallist
burgundiapunane

Lai ava

 

HD2628/00

Nautige suurepäraseid röstisaiu
Paksud või õhukesed, alati kuldpruunid

Muudetava laiusega leivaavadega röster suurepärase röstleiva valmistamiseks.

Valmib ühtlaselt kuldpruun leib, olgu viil siis õhuke või paks. Röstril on ka mugav

ülessulatus- ja soojendusfunktsioon. See on ohutu tänu ülestõstmisfunktsioonile,

tühistamisnupule ja jahedale välisseinale.

Just nii, nagu seda soovite

Seadistatav pruunistamisregulaator

Leiva ühtlaseks pruunistamiseks on muudetava laiusega avad isetsentreerivad

Lihtne kasutada

Sulatage ja soojendage röstitud leiba samaaegselt

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Maksimaalse turvalisusega

Kinnijäänud leiva korral automaatselt väljalülitav ohutuslüliti

Väiksemate tükkide ohutuks väljavõtmiseks on viilud kõrgeletõstetavad

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu



Röster HD2628/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Katkestusnupp

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis

hetkel

Jahedaseinaline korpus

Philipsi röster on väljastpoolt jahe ja

katsumisel ohutu.

Eemaldatav purukandik

Kerge puhastada tänu eemaldatavale

purukandikule.

Seadistatav pruunistamisregulaator

Reguleerige röstimiskuumust vastavalt oma

eelistusele ja saavutage soovitud tulemus.

Automaatne ohutuse väljalülitumine

Kui leib jääb röstrisse kinni, lülitub röster

automaatselt välja.

Sulatus- ja soojendusnupud

Röstri sulatusnupp võimaldab leiba korraga

sulatada ja röstida ning ülessoojendamise

nupp soojendab jahtunud leiva või pruunistab

äsja röstitud leiba täiendavalt.

Kõrgeletõstetav funktsioon

See funktsioon võimaldab tõsta väiksemaid

leivatükke veelgi kõrgemale, et need ohutult

välja võtta.

Laiad isetsentreerivad avad

Tänu isetsentreeriva funktsiooniga avadega

Philipsi röstrile saate röstrisse panna paksud

või õhukesed viilud ja olla kindel, et need

jäävad keskele ning röstitakse ühtlaselt.

 

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Toote mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus):

19.1x27.1x16.2 cm

Värvus(-ed): Must, metallivärvi ja punane

Üldine spetsifikatsioon

Juhtmehoidik

Libisemiskindel jalg

Automaatne ohutuse väljalülitumine

Mitu röstimise seadet: 7

Tehnilised andmed

Võimsus: 950 W

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Juhtme pikkus: 0,85 m
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