
Broodrooster

Avance Collection

 
Metaal, 2 sleuven

1000 W

Koel roestvrij staal

Heropwarmen, ontdooien,
broodjeswarmer

 
HD2696/90

Perfecte toast bij elke hap
Uniek verwarmingssysteem garandeert gelijkmatige bruining

Dit broodrooster uit de Philips Avance-collectie is ontworpen met 'cool touch' roestvrij staal en is geschikt voor

elk brood, van geroosterd brood tot bolletjes en croissants. Dankzij de extra brede sleuven en acht

bruiningsstanden wordt brood precies geroosterd zoals u het wilt.

Roostert verschillende broodsoorten

Opzethouder waarmee u broodjes en croissants kunt opwarmen

Extra brede sleuven voor verschillende broodsoorten

Op de eenvoudigste manier

Liftfunctie om veilig kleine sneetjes brood te verwijderen

Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen

Koel roestvrij staal

Perfect goudbruin geroosterd brood, zoals u het lekker vindt

Acht instelbare bruiningsniveaus

Ontdooien en roosteren van bevroren brood

Opwarmstand om geroosterd brood op te warmen of extra bruine kleur te geven

Tijdige hoorbare feedback voor toast die bijna klaar is



Broodrooster HD2696/90

Kenmerken

Bruiningsknop

Verstelbare 8 bruiningsniveaus geven u de

volledige controle. Hiermee krijgt u het perfecte

geroosterde brood zoals u dat wilt.

Opzethouder

Opzethouder waarmee u broodjes en

croissants kunt opwarmen.

Annuleerknop

Annuleerknop om op elk gewenst moment het

roosteren te stoppen.

Koel roestvrij staal

Koel roestvrij staal

Ontdooifunctie

Ontdooien en roosteren van bevroren brood.

Extra brede sleuven

Extra brede sleuf voor uw brood, dik of dun.

Liftfunctie

Liftfunctie om veilig kleine sneetjes brood te

verwijderen.

Opwarmstand

Opwarmstand om geroosterd brood op te

warmen of extra bruine kleur te geven

Hoorbare feedback

Onmiddellijk hoorbare feedback voor perfecte

toast.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Materialen: Koel roestvrij staal

Kleur(en): Zwart

Algemene specificaties

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Annuleerknop

Functies voor opwarmen en ontdooien

Instelbare bruiningsniveaus

Technische specificaties

Vermogen: 1000 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 0,9 m

Grootte sleuf (L x B x H): 136 x 32 x 130 mm

Accessoires meegeleverd

Broodjeswarmer
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