
Broodrooster

Daily Collection

 
8 standen

Compact ontwerp

Geïntegreerde opzethouder

 
HD2516/90

Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

Met 8 standen en geïntegreerde opzethouder

Dit compacte broodrooster wordt geleverd met 8 standen en 2 grote, variabele

broodsleuven zodat uw brood regelmatig wordt geroosterd, ongeacht de

broodsoort. Met de ingebouwde opzethouder kunt u ook uw favoriete broodjes

of gebak opwarmen.

Gelijkmatig geroosterd brood

8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren

2 grote variabele sleuven voor verschillende groottes brood

Geïntegreerde opzethouder voor het opwarmen van broodjes of gebak

Gebruiksvriendelijk

In één keer ontdooien en opwarmen

Annuleerknop voor direct uitschakelen

Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken

Liftfunctie om kleinere sneetjes veilig te verwijderen

Veiligheid en hygiëne

Automatische uitschakeling



Broodrooster HD2516/90

Kenmerken

8 bruiningsinstellingen

8 instellingen waarmee u verschillende soorten

brood kunt roosteren zonder de risico's dat het

brood verbrand. Pas de bruiningsstand aan uw

voorkeur aan voor geroosterd brood zoals u dat

lekker vindt.

2 grote variabele sleuven

2 grote variabele sleuven voor verschillende

groottes brood. Het brood wordt bewaard in het

midden voor gelijkmatige bruiningsresultaten

aan beide zijden, dankzij de zelfcentrerende

functie.

Geïntegreerde opzethouder

Geïntegreerde opzethouder om uw favoriete

broodjes en gebak op te warmen.

In één keer ontdooien en opwarmen

De heropwarmfunctie verwarmt geroosterd

brood in seconden, en de ontdooifunctie helpt

bevroren brood in één keer te roosteren.

Annuleerknop voor direct uitschakelen

De annuleerknop stopt het roosteren op elk

gewenst moment voor een veilige en

nauwkeurige bediening.

Uitneembare kruimellade

Eenvoudig schoon te maken dankzij de

uitneembare kruimellade.

Uittilfunctie

Liftfunctie om eenvoudig kleine sneetjes brood

te verwijderen.

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling beschermt het

product tegen kortsluiting.

 



Broodrooster HD2516/90

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Zwart

Materiaal hoofdunit: Plastic

Algemene specificaties

Aantal bruiningsniveaus: 8,0

Productkenmerken: Instelbare

bruiningsniveaus, Automatische uitschakeling,

Annuleerknop, Coolwall-behuizing,

Ontdooifunctie, Uittilfunctie, Geïntegreerd

opbergvak voor snoer

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 830 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 214 x

304 x 184 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 188 x 275 x

156 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 1,512 kg

Productgewicht: 1,120 kg
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