
 

Opekač
Viva Collection

 
2 reži

3 funkcije

Bela z odtenki sivke

Široka reža, pogrevanje žemljic

 

HD2630/40

Uživajte v odličnem popečenem kruhku
Opekač za vedno zlatorjavo zapečen kruh

Opekač Philips ima široke in globoke reže ter funkcijo za postavitev na sredino za

enakomerno zlatorjavo zapečenost popečenih kruhkov, debelih ali tankih.

Opremljen je z integriranim nosilcem za pogrevanje žemljic, drsnim pladnjem za

drobtine ter gumboma za odmrzovanje in pogrevanje z enim dotikom.

Po vaši želji

Posebej široke reže za debele ali tanke rezine kruha

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Reže nastavljive širine s postavitvijo na sredino za enakomerno popečen kruh

Preprosta uporaba

Odmrzovanje ali pogrevanje pravkar popečenega kruha v eni potezi

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Z najvišjo stopnjo varnosti

Funkcija visokega dviga za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik

Samodejni varnostni izklop, če se kruh zagozdi

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko



Opekač HD2630/40

Značilnosti

Samodejni varnostni izklop

Opekač se bo samodejno izklopil, če se kruh

zatakne v njem.

Nosilec za pogrevanje žemljic

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

Gumb za preklic

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete

peko

Hladne zunanje stene

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na

dotik.

Gumba za odmrzovanje in pogrevanje

Gumb za odmrzovanje opekača hkrati omogoča

odmrzovanje in peko, gumb za pogrevanje pa

pogreje hladen kruh ali dodatno zapeče

pravkar popečen kruh.

Posebej široke reže

Opekač Philips z izjemno širokimi režami za

debele ali tanke rezine kruha.

Funkcija visokega dviga

Funkcija visokega dviga za varno

odstranjevanje manjših kosov kruha.

Snemljivi pladenj za drobtine

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča

preprosto čiščenje.

Široke reže s postavitvijo na sredino

Reže opekača Philips s postavitvijo na sredino

omogočajo uporabo debelih ali tankih rezin ter

zagotavljajo, da ostanejo na sredini za

enakomerno popečen kruh.

 



Opekač HD2630/40

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Materiali: Plastično ohišje (PP/PC/ABS),

kromiran zgornji del

Barva: Bela z odtenki sivke

Splošne specifikacije

Shranjevanje kabla

Nedrseče noge

Samodejni varnostni izklop

Tehnične specifikacije

Napajanje: 850-1000 W

Napetost: 220-240 V

Dolžina kabla: 0,85 m
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