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HD4825/92
Bánh mì tươi hoặc đông lạnh đều được nướng thơm giòn
Thiết kế kim loại gọn nhẹ

Thoải mái nướng dù là bánh mì tươi hay đông lạnh với máy nướng bánh mì gọn nhẹ này. 

Nổi bật với đế nhiệt mở rộng giúp nướng đều hơn, từ rã đông đến nướng trực tiếp bánh 

mì đông lạnh và nhiều cách điều khiển độ chín vàng khác nhau tùy theo sở thích cá nhân.

Dễ sử dụng

• Chức năng hủy bỏ để ngừng nướng ở bất kỳ lúc nào bạn thích

• Cần nâng bánh để dễ dàng lấy ra những mẩu bánh mì nhỏ

• Khay hứng bánh vụn dễ tháo để dễ dàng vệ sinh

• Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian trên kệ bếp của bạn

• Ngăn bảo quản dây điện để cất giữ máy nướng bánh mì gọn gàng

Nướng bánh mì tươi hoặc đông lạnh một cách hoàn hảo

• Đế nhiệt mở rộng

• Rã đông và nướng trực tiếp bánh mì đông lạnh

• Điều khiển nướng vàng điều chỉnh được theo sở thích cá nhân

• Để làm tươi và làm nóng bánh mì



 

Làm nóng mở rộng
Đế nhiệt mở rộng giúp nướng bánh mì chín vàng đều 
hơn.

Chức năng rã đông

Rã đông và nướng trực tiếp bánh mì đông lạnh.

Điều khiển nướng vàng điều chỉnh được

Điều khiển nướng vàng điều chỉnh được theo sở 
thích cá nhân.

Cần nâng bánh
Cần nâng bánh để dễ dàng lấy ra những mẩu bánh mì 
nhỏ.

Chức năng hủy bỏ

Chức năng hủy bỏ để ngừng nướng ở bất kỳ lúc nào 
bạn thích.

Khay hứng bánh vụn để dễ dàng vệ sinh

Khay hứng bánh vụn dễ tháo để dễ dàng vệ sinh.

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian trên kệ bếp 
của bạn.

Cất giữ dây dẫn

Ngăn bảo quản dây điện để cất giữ máy nướng bánh 
mì gọn gàng.

Hâm nóng

Để làm tươi và làm nóng bánh mì trong vài giây.
HD4825/92

Các thông số
Các thông số kỹ thuật
• Màu: Đen và thép không gỉ
• Chất liệu: Vỏ kim loại, núm/tay cầm nhựa (PBT)

Đặc điểm kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Công suất: 800 W
• Tần số: 50/60 Hz

Trọng lượng và kích thước
• Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao): 

265x157x130 mm

Thông số chung
• Cất giữ dây dẫn
• Ngắt điện an toàn tự động
• Nút Hủy
• Chức năng nâng cao
• Độ chín vàng điều chỉnh được
•
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