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Philips
Pemanggang roti

1.200 W

HD 2618
Kontrol digital

Lubang Pemanggang XXL

Pilihan memanggang satu-sisi

Rak penghangat terpadu



 

Spesifikasi umum
• Dnding rangka keren
• Tombol batal berlampu
• Saklar pengaman otomatis (jika roti macet)
• Penyimpanan kabel
• Kaki anti-selip

Spesifikasi Teknis
• Daya listrik: 1.000-1.200 W
• Ukuran lubang (P*L*T): 260*40*130 mm
• Panjang kabel: 0,85 m
• Voltase: 220-240 V
• Frekuensi: 50/60 Hz

Spesifikasi desain
• Warna rangka utama: Rangka aluminium, layar 

biru dan lingkaran lampu
• Bahan-bahan: Berlapis Aluminium
•

Pemanggang roti
1.200 W  
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