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Dlouhá drážka kov

Chladná nerezová ocel

Drážka XXL, rozpékač pečiva,
3 funkce

Digitální ovládání

 

HD2698/00 Perfektní topinka při každém kousnutí
Jedinečný systém ohřívání zajišťuje rovnoměrné opečení

Tento topinkovač z kolekce Philips Avance v provedení z chladné nerezové oceli je

určen pro použití se všemi druhy pečiva, počínaje plátky toastového chleba přes

žemle a bagely po bagety. Tři osvětlená tlačítka na přední straně umožňují spustit

ohřev, rozmrazování nebo opékání z jedné strany.

Topinky – široká paleta různých druhů chleba

Zvlášť dlouhý otvor na bagety

Zvlášť široký opékací otvor na silné nebo tenké chleby

Nastavení opékání pouze z jedné strany

Vestavěný držák na ohřev rohlíků a croissantů

Dokonale snadné ovládání

Ovládání sedmi nastavitelných úrovní opečení

Tlačítko pro zrušení, ohřev a rozmrazování

Pípne, když je připraven

Vysoce kvalitní design

Nerezová ocel chladná na dotek

Osvětlený displej pečení

Čištění bez námahy

Jedinečný design otvoru navádí více drobků na tácek

Snadné uvolnění tácku na drobky jedním klapnutím
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Přednosti

Zvlášť dlouhý otvor na bagety

Zvlášť dlouhý otvor na bagety

Zvlášť široký opékací otvor

Zvlášť široký opékací otvor na silné nebo tenké

chleby

Nastavení opékání pouze z jedné strany

Nastavení opékání pouze z jedné strany pro

bagely a bagety.

Sedm nastavitelných úrovní

Topinkovač Philips Avance Collection nabízí

sedm nastavitelných úrovní opečení.

Funkce ohřevu a rozmrazování

Funkce ohřevu a rozmrazování pro opékání

zmraženého chleba při libovolné úrovni

opékání.

Pípne, když je připraven

Pípne, když je připraven

Vestavěný držák na ohřev

Vestavěný držák na ohřev rohlíků a croissantů

Nerezová ocel chladná na dotek

Nerezová ocel chladná na dotek

Osvětlený displej pečení

Osvětlený displej pečení

Jedinečný design navádí drobky

Speciální a jedinečný design otvoru znamená

méně zachycených drobků uvnitř hlavní

jednotky topinkovače.

Čištění jedním klapnutím

Chytrý design tácku na drobky umožňuje

provést čištění jedním klapnutím.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Specifikace provedení

Materiály: Nerezová ocel chladná na dotek

Barva(y): Černá a kovová

Obecné specifikace

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Tepelně izolovaný kryt: Ano

Pípne, když je připraven: ano

Tlačítko zrušení: ano

Ohřev rohlíků a croissantů: ano

Funkce High lift: ano

Opékání z jedné strany: ano

Funkce ohřevu a rozmrazování: ano

Nastavitelné opékání: 7 úrovní

Technické údaje

Spotřeba: 1000 - 1200 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 0,9 m
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