Skrudintuvas
Daily Collection
8 nustatymai
Kompakt. dizainas
Integruotas bandelių pašildymo
stovas
HD2516/90

Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną
dieną
8 nustatymai ir integruotas bandelių pašildymo stovas
Šis kompaktiškas skrudintuvas turi 8 nustatymus ir 2 dideles, kintamo dydžio
angas, tad galite vienodai paskrudinti net ir skirtingos rūšies duoną. Be to, ant
integruoto bandelių stovo galėsite lengvai pašildyti mėgstamas bandeles,
pyragaičius ir suktinukus.
Vienodas skrudinimas
8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui
Integruotas bandelių stovas yra skirtas suktinukams, pyragaičiams arba bandelėms
pašildyti
Paprasta naudoti
Pašildykite ir atšildykite vienu veiksmu
Akimirksniu išjungiantis atšaukimo mygtukas
Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo
Aukštai pasikelia, todėl saugiai išimsite mažesnes riekeles
Saugumas ir higiena
Papildoma automatinio išjungimo apsauga
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Ypatybės
8 skrudinimo nustatymai

Pašildykite ir atšildykite vienu veiksmu

Išimamas trupinių padėklas

Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas
duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs.
Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip
mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.

Pašildymo funkcija per kelias sekundes
pašildo skrebutį, o atšildymo funkcija padeda
paskrudinti šaldytą duoną vienu veiksmu.

Lengva išvalyti, nes trupinių padėklas išsiima.
Aukšto pakėlimo funkcija

Akimirksniu išjungiantis atšaukimo mygtukas
2 didelės, kintamo dydžio angos

Aukšto iškėlimo funkcija – lengva išimti mažus
duonos gabaliukus.
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam
duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina,
kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš
abiejų pusių.

Atšaukimo mygtukas bet kuriuo metu sustabdo
skrudinimą, kad veikimas būtų saugus ir
tikslus.

Papildoma automatinio išjungimo apsauga

Integruotas bandelių stovas
Ant integruoto bandelių stovo lengvai
pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius
ir suktinukus.
Papildoma automatinio išjungimo apsauga
apsaugo nuo trumpojo jungimo.
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Speciﬁkacijos
Kilmės šalis
Pagaminta: Kinija

Atšaukimo mygtukas, Vėsi sienelių išorė,
Atšildymo funkcija, Aukšto pakėlimo funkcija,
Integruota laido saugykla

Dizainas ir apdaila
Spalva (-os): Juoda
Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
Bendrosios speciﬁkacijos
Skrudinimo lygių skaičius: 8
Produkto savybės: Reguliuojamas
skrudinimas, Automatinis išjungimas,

Techninė priežiūra
2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
Pastovumas
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas
popierius
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Techniniai duomenys
Dažnis: 50-60 Hz
Maitinimas: 830 W
Įtampa: 220-240 V
Svoris ir matmenys
Pakuotės matmenys (I x P x A): 214 x 304 x
184 mm
Gaminio matmenys (IxPxA): 188 x 275 x
156 mm
Svoris su pakuote: 1,512 kg
Gaminio svoris: 1,120 kg

