
 

Torradeira

Viva Collection

 

Duas aberturas

Três funções

Preta e prata

 

RI2630

Saboreie uma torrada deliciosa
Seu pão sempre dourado

Torradeira Philips Walita RI2630/20 com aberturas largas e fundas e recurso de

centralização automática que garantem fatias finas ou grossas sempre crocantes e

tostadas por igual. Sem contar a grelha de aquecimento integrada, a bandeja de

resíduos deslizante e os botões de toque único para reaquecer e descongelar.

Do jeito que você gosta

Grelha de aquecimento para aquecer pães doces e croissants

Aberturas com largura variável e centralização para tostar por igual

Aberturas extralargas para acomodar pães finos ou grossos

Fácil de usar

Descongele e reaqueça o pão já tostado de uma só vez.

Bandeja de resíduos removível para uma limpeza mais fácil

Máxima segurança

Desligamento automático de segurança caso o pão fique preso no aparelho

A parte externa da torradeira permanece fria e pode ser tocada sem risco

Recurso de alta elevação para retirar, com segurança, pequenos pedaços de pão

Botão de cancelamento para interromper a tostagem a qualquer momento



Torradeira RI2630/21

Destaques Especificações

Bandeja de resíduos removível

Fácil de limpar graças à bandeja de resíduos

removível.

Recurso de alta elevação

Recurso de alta elevação para retirar, com

segurança, pequenos pedaços de pão.

Aberturas extralargas

Torradeira Philips com abertura amplas extras

para acomodar pães finos ou grossos.

Grelha de aquecimento

Grelha de aquecimento para aquecer pães

doces e croissants.

Aberturas largas com centralização

Torradeira Philips com aberturas com

centralização automática permitem que você

coloque fatias finas ou grossas, de modo que

elas fiquem centralizadas e tostadas por igual.

 

Especificações do design

Materiais: Estrutura em plástico (PP/PC/ABS),

tampa cromada

Cor(es): Preta/prata

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Pés antideslizantes

Desligamento automático de segurança

Especificações técnicas

Alimentação: 1000 W

Voltagem: 127V, disponível também na versão

220V. V

Comprimento do cabo: 0,85 m
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