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emanggang dengan sempurna
ntrol digital untuk hasil panggangan terbaik!

ngan garis halus dan trendi serta daya 1200 W, pemanggang roti ini sangat 
ngagumkan sekaligus cepat. Kendali digital memberikan Anda kendali penuh untuk 
nghasilkan roti panggang lezat setiap saat - kerenyahan merata dan coklat keemasan.

Kinerja istimewa
• Setelan memanggang satu-sisi

Kenyamanan terbaik
• Baki serpihan lepas-pasang dengan lapisan anti lengket untuk pembersihan yang mudah

Persis seperti yang Anda inginkan
• Rak penghangat kue untuk menghangatkan kue dan croissant
• Mencairkan dan membakar roti beku pada tingkat kematangan yang diinginkan
• Setelan pemanas ulang untuk menghangatkan atau semakin mencokelatkan roti yang baru saja 

dipanggang

Desain canggih
• Kerangka berlapis aluminium
• Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital



 Kontrol digital

Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital.

Setelan memanggang satu-sisi

Setelan memanggang satu-sisi untuk bagel dan 
baguette.

Berlapis aluminium
Dibuat dengan lapisan aluminium untuk pemakaian 
optimal: tahan karat, anti gores, dan tahan terhadap 
bekas sidik jari.

Baki serpihan lepas-pasang dengan 
lapisan anti lengket

Baki serpihan lepas-pasang dengan lapisan anti 
lengket untuk pembersihan yang mudah.

Rak penghangat kue

Rak penghangat kue untuk menghangatkan kue dan 
croissant.

Fungsi roti beku
Mencairkan dan membakar roti beku pada tingkat 
kematangan yang diinginkan

Setelan pemanas ulang

Setelan pemanas ulang untuk menghangatkan atau 
semakin mencokelatkan roti yang baru saja 
dipanggang
HD2618/00

Spesifikasi
Spesifikasi teknis
• Panjang kabel: 0,85 m
• Daya: 1.200 W W
• Voltase: 220-240 V
• Frekuensi: 50/60 Hz
• Ukuran selot (P x L x T): 260*40*130 mm

Spesifikasi umum
• Pengaman pemutus arus listrik otomatis

Spesifikasi desain
• Bahan: Berlapis Aluminium
• Warna: Rangka aluminium, layar biru dan lingkaran 

lampu
•
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