
 

 

Philips Daily Collection
Hriankovač

8 nastavení
Kompaktný dizajn
Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí

HD2516/90
Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
S 8 nastaveniami a integrovaným roštom na ohrievanie žemlí
Tento kompaktný hriankovač je vybavený 8 nastaveniami a 2 veľkými nastaviteľnými otvormi, vďaka 

čomu môžete mať rovnomerne opečené hrianky z akéhokoľvek typu chleba. Integrovaný rošt na 

ohrievanie žemlí taktiež umožňuje jednoduché ohrievanie obľúbených žemlí, pečiva či rožkov.

Rovnomerne opečené hrianky
• 8 nastavení opečenia presne podľa vašej chuti
• 2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba
• Vstavaný rošt na žemle na ohrievanie rožkov, žemlí alebo ďalšieho pečiva

Jednoduché používanie
• Ohrievanie a rozmrazovanie na jeden šup
• Tlačidlo zrušenia na okamžité vypnutie
• Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie
• Vysoké vysunutie pre bezpečné vyberanie aj tých najmenších kúskov

Bezpečnosť a hygiena
• Prídavná funkcia automatického vypnutia



 8 nastavení opečenia

8 nastavení na opekanie rôznych druhov chleba 
bez rizika spálenia. Upravte nastavenie 
opečenia podľa vlastných predstáv a získajte 
presne takú hrianku, po akej túžite.

2 veľké nastaviteľné otvory

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť 
chleba. Chlieb sa pomocou funkcie 
automatického vyrovnania uchováva v strede, 
aby sa tak dosiahli lepšie výsledky opekania na 
oboch stranách.

Vstavaný rošt na žemle
Vstavaný rošt na žemle, ktorý vám pomôže 
ohriať vaše obľúbené žemle, rožky a ďalšie 
pečivo.

Ohrievanie a rozmrazovanie na jeden 
šup

Funkcia ohrievania ohreje hrianku v priebehu 
niekoľkých sekúnd a funkcia rozmrazovania zas 
dokáže opiecť zamrznutý chlieb pri jedinom 
vložení.

Tlačidlo zrušenia na okamžité vypnutie

Tlačidlom zrušenia môžete opekanie 
kedykoľvek zastaviť, aby bola príprava 
bezpečná a hrianka vždy akurát.

Vyberateľný zásobník na omrvinky

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku 
na omrvinky.

Funkcia vysokého vysunutia

Funkcia dodatočného zdvihu vám pomôže 
jednoducho vybrať aj tie najmenšie kúsky 
chleba.

Prídavná funkcia automatického 
vypnutia

Prídavná funkcia automatického vypnutia 
chráni výrobok pred skratom.
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Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierna
• Materiál hlavnej časti: Plast

Všeobecné špecifikácie
• Počet stupňov opečenia: 8
• Vlastnosti produktu: Nastaviteľná intenzita 

opečenia, Automatické vypnutie, Tlačidlo zrušenia, 
Systém Cool Wall, Funkcia rozmrazovania, Funkcia 
vysokého vysunutia, Integrovaný priestor na 

uloženie kábla

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Technické špecifikácie
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Príkon: 830 W
• Napätie: 220 – 240 V
•

HD2516/90

Technické údaje
Hriankovač
8 nastavení Kompaktný dizajn, Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí

http://www.philips.com

