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Απολαύστε υπέροχο φρυγανισμένο ψωμί
Παχιές ή λεπτές φέτες, πάντοτε ξεροψημένες

Φρυγανιέρα με φαρδιές υποδοχές για υπέροχο φρυγανισμένο ψωμί όλων των τύπων. Ομοιόμορφο φρυγάνισμα σε παχιές ή

λεπτές φέτες. Πρακτική χάρη στις λειτουργίες απόψυξης και αναθέρμανσης. Ασφαλής στη χρήση χάρη στο μηχανισμό

ανύψωσης, το κουμπί ακύρωσης και το αντιθερμικό εξωτερικό περίβλημα.

Όπως το θέλετε

Ρυθμιζόμενος έλεγχος ψησίματος

Μεγάλες υποδοχές αυτόματης τοποθέτησης στο κέντρο για ομοιόμορφο φρυγάνισμα

Άνετη χρήση

Αποψύξτε ή αναθερμάνετε το ήδη φρυγανισμένο ψωμί με τη μία

Αποσπώμενος δίσκος για ψίχουλα, για εύκολο καθαρισμό

Μέγιστη ασφάλεια

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση εμπλοκής ψωμιού

Μηχανισμός ανύψωσης για εύκολη αφαίρεση των μικρότερων κομματιών

Κουμπί ακύρωσης για διακοπή του φρυγανίσματος οποιαδήποτε στιγμή

Το εξωτερικό μέρος της φρυγανιέρας παραμένει δροσερό και ασφαλές στο άγγιγμα



Φρυγανιέρα HD2628/10

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ρυθμιζόμενος έλεγχος ψησίματος

Ρυθμίστε το επίπεδο θέρμανσης ανάλογα με τις

προτιμήσεις σας για νόστιμες φρυγανιές, όπως σας

αρέσουν.

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Η τοστιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε

περίπτωση εμπλοκής ψωμιού.

Κουμπί ακύρωσης

Κουμπί ακύρωσης για διακοπή του φρυγανίσματος

οποιαδήποτε στιγμή

Αντιθερμικό εξωτερικό τοίχωμα

Το εξωτερικό μέρος της φρυγανιέρας Philips

παραμένει δροσερό και ασφαλές στο άγγιγμα.

Κουμπιά απόψυξης και αναθέρμανσης

Η φρυγανιέρα διαθέτει κουμπί απόψυξης, για να

μπορείτε να αποψύχετε και να φρυγανίζετε το ψωμί

με μια απλή κίνηση, αλλά και κουμπί αναθέρμανσης,

που ζεσταίνει το κρύο ψωμί ή ψήνει περισσότερο το

ήδη φρυγανισμένο ψωμί.

Μηχανισμός ανύψωσης

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ανυψώνετε τα

μικρά κομμάτια ψωμιού ακόμη περισσότερο ώστε να

τα αφαιρείτε με ασφάλεια.

Αποσπώμενος ψιχουλοσυλλέκτης

Εύκολος καθαρισμός χάρη στον αποσπώμενο δίσκο

για ψίχουλα.

Μεγάλες υποδοχές & τοποθ. στο κέντρο

Αυτή η φρυγανιέρα της Philips διαθέτει μεγάλες

υποδοχές αυτόματης τοποθέτησης στο κέντρο, για να

μπορείτε να τοποθετείτε παχιές ή λεπτές φέτες και

να είστε σίγουροι ότι θα παραμείνουν στο κέντρο,

ώστε να απολαμβάνετε ομοιόμορφα φρυγανισμένο

ψωμί.

Προδιαγραφές σχεδίασης

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ):

19.1x27.1x16.2 εκ.

Χρώμα(τα): Μαύρο και μεταλλικό

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Πολλαπλές ρυθμίσεις φρυγανίσματος: 7

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 950 W

Τάση: 220-240 volt

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 0,85 μ.
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