
 

 

Philips Viva Collection
Brødrister – 2 skiver, bredt 
spor, metall

Metall

HD2650/90
Perfekt ristet brød, håndskjært eller forhåndsskivet
Bred slisse for tykke, tynne, ferske eller frosne skiver
Brødrister i metall med selvsentrerende ekstra bred slisse for jevn risting, uavhengig av 
tykkelsen på skiven. Med ulike ristealternativer og en integrert varmerist kan du nyte 
ristede brødskiver med perfekt sprøhet, varm bakst, rundstykker og boller.

Enkel å styre
• Tinemodus
• Åtte risteinnstillinger til alle preferanser
• Oppvarmingsmodus

Enkel å bruke
• Varmestativ for å varme opp rundstykker og croissanter
• Avtakbart smulebrett for enkel rengjøring
• Ekstra bred slisse for tykke eller tynne, ferske eller frosne skiver

Med maksimal sikkerhet
• Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når som helst
• Med ekstra automatisk avslåing hvis brødet setter seg fast
• Høy løftefunksjon for å ta ut små biter trygt



 Kanselleringsknapp

Kanselleringsknapp for å stoppe ristingen når 
som helst

Avtakbart smulebrett

Den er enkel å rengjøre takket være det 
avtakbare smulebrettet.

Varmestativ for rundstykker

Varmestativ for å varme opp rundstykker og 
croissanter.

Høy løftefunksjon for å ta ut brødbiter 
trygt

Funksjonen gjør at du trygt kan løfte ut mindre 
brødbiter

Med ekstra automatisk avslåing

Ekstra beskyttelse med automatisk avslåing 
beskytter produktet mot kortslutning.

Åtte bruningsinnstillinger

Juster ristetiden for alle typer brød, akkurat 
slik du liker det.

Tinemodus

Tinemodus for risting av frossent brød ved å 
trykke på en knapp.

Ekstra bred slisse

Den automatiske sentreringsmekanismen 
midtstiller hver skive perfekt for jevn bruning, 
uavhengig av tykkelse.

Oppvarmingsmodus

Oppvarmingsmodusen varmer opp tidligere 
ristet brød på bare sekunder med én knapp.
HD2650/90

Høydepunkter
Brødrister – 2 skiver, bredt spor, metall
Metall
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Opprinnelsesland
• Produsert i: Kina

Tilbehør
• Inkludert: Rundstykkevarmer

Tekniske spesifikasjoner
• Drift: 950 W

Vekt og mål
• Mål, produkt (L x B x H): 

300 x 172 x 201 millimeter
• Emballasjens mål (L x B x H): 334 x 200 x 

221 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 1,962 kg
• Vekt, produkt: 1,552 kg
• Slissestørrelse (L x B x H): 

138 x 33 x 122 millimeter

Generelle spesifikasjoner
• Antall bruningsnivåer: 8
• Produktfunksjoner: Justerbar bruning, Automatisk 

avslåing, Avbryt-knappen, Ledningsoppbevaring, 
Tinefunksjon, Høy løftefunksjon, Av/på-knapp

Utforming og utseende
• Materiale i hoveddelen: Metall
• Farge(r): Rustfritt stål

Service
• To års verdensomspennende garanti

Bærekraftighet
• Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
•
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