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Máy nướng bánh mì

2 khe nướng
Nhỏ gọn
Trắng
Hâm nóng

HD2595/00
Bánh nướng vàng ruộm mỗi ngày

Thiết kế 2 khe nhỏ gọn, bao gồm chức năng hâm nóng

Thưởng thức bánh mì nướng thơm ngon nhanh chóng với máy nướng bánh mì gọn nhẹ này. Gồm 

2 khe bánh mì lớn, các khe bánh có độ rộng khác nhau và nhiều cách điều khiển độ chín vàng giúp 

nướng bánh theo ý bạn muốn. Khay đựng vụn bánh mì có thể tháo rời để làm sạch dễ dàng.

Dễ sử dụng

• Thành mát: mát phía bên ngoài khi đang nướng phía bên trong

• Khay đựng vụn bánh mì trượt ra ngoài giúp làm sạch dễ dàng

• Tính năng nâng cao để dễ dàng lấy ra những mẩu bánh mì nhỏ

Bánh được nướng đều

• 2 khe rộng để nướng lát bánh mì

• Hủy bỏ: dừng lại vào bất kỳ lúc nào bạn muốn

• 7 mức nướng vàng theo sở thích cá nhân

• Rã đông để nướng bánh mì đông lạnh

• Hâm nóng để làm nóng bánh mì nướng trong vài giây

• 4 chức năng trong 1 (hâm nóng/rã đông/hủy bỏ/7 mức nướng vàng)



 

2 khe rộng

2 khe rộng để nướng lát bánh mì dày hoặc 

mỏng.

4 chức năng trong 1

4 chức năng trong 1 (hâm nóng/rã đông/hủy 

bỏ/7 mức nướng vàng).

Chức năng hâm nóng

Hâm nóng để làm nóng bánh mì nướng trong 

vài giây.

Chức năng rã đông

Rã đông để nướng bánh mì đông lạnh.

7 mức nướng vàng

7 mức nướng vàng theo sở thích cá nhân.

Chức năng hủy bỏ

Hủy bỏ: dừng lại vào bất kỳ lúc nào bạn muốn 

bằng cách nhấn nút dừng.

Khay đựng vụn bánh mì trượt ra ngoài

Khay đựng vụn bánh mì trượt ra ngoài giúp làm 

sạch dễ dàng.

Cần nâng bánh

Tính năng nâng cao để dễ dàng lấy ra những 

mẩu bánh mì nhỏ.

Thành mát

Thành mát: mát phía bên ngoài khi đang nướng 

phía bên trong.
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Các thông số kỹ thuật
• Màu: Trắng
• Chất liệu: Vỏ nhựa (PP/PC/ABS), nắp mạ crôm

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Nguồn: 800 W

• Chiều dài dây: 0,85 m
• Tần số: 50/60 Hz

Thông số chung
• Hộc chứa dây nguồn
• Chân chống trượt
•
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Các thông số
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