
 

 

Philips Viva Collection
Torradeira

Torradeira com 2 aberturas extra 

largas

HD2639/90
Óptimas tostas, tanto altas como finas

Abertura extra larga para caber facilmente pão fino ou alto
Abertura 10% mais larga. Graças ao acessório para tostas com abertura expansível, 
independentemente da tosta ser fina ou alta, esta é sempre mantida perfeitamente 
centrada para um resultado de torragem uniforme

Easy to control
• Aquecer e descongelar de uma só vez
• Controlo de torragem com 7 níveis ajustáveis

Fácil de experimentar
• Estrutura incorporada para aquecer pães individuais ou pastéis
• Tabuleiro para migalhas amovível para uma fácil limpeza
• Abertura(s) 10% mais larga(s)* para fatias de pão grossas ou finas

Com a máxima segurança
• Botão de cancelamento para interromper a torragem a qualquer momento
• Protecção adicional de desligar automático



 Abertura(s) 10% mais larga(s)
Abertura 10% mais larga*. Graças ao acessório para 
tostas com uma abertura expansível, 
independentemente de a tosta ser fina ou alta, esta é 
sempre mantida perfeitamente centrada para um 
resultado de torragem uniforme

7 níveis de torragem ajustáveis
Ajuste o nível de calor segundo as suas preferências 
e prepare as torradas da forma que mais gosta.

Estrutura incorporada para pães

Estrutura incorporada para aquecer facilmente pães 
individuais ou pastéis.

Botão de cancelamento para 
interromper a torragem

Botão de paragem para interromper a torragem a 
qualquer momento

Protecção adicional de desligar 
automático
Protecção adicional de desligar automático protege 
o produto contra curto-circuitos.

Aquecer e descongelar de uma só vez

Funções de aquecimento e descongelação para 
torrar pão congelado de uma só vez

Tabuleiro para migalhas amovível

Fácil de limpar graças ao tabuleiro para migalhas 
amovível.
HD2639/90

Especificações
País de origem
• Fabricada na: China

Especificações técnicas
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,85 m
• Voltagem: 220-240 V
• Frequência: 50/60 Hz

Peso e dimensões
• Dimensões da embalagem (CxLxA): 

334*200*221 mm
• Dimensões do produto (CxLxA): 

300*172*201 mm
• Peso do produto: 1,49 kg
• Peso incluindo a embalagem: 1,95 kg
• Dimensões da ranhura (CxLxA): 138*33*125 mm

Especificações gerais
• Número de níveis de torragem: 7
• Funcionalidades do produto: Torragem ajustável, 

Desativação automática, Botão de cancelamento, 
Compartimento do fio, Função para descongelar, 
Suporte antideslize

Design e acabamento
• Material da estrutura principal: Metal e plástico
• Cor(es): Branca

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade
• Acondicionamento: > 90% de materiais reciclados
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
•

* Abertura 10% mais larga em comparação com o antecessor 
(HD2630)
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