
 

 

Philips Viva Collection
Paahdin

Täysin metallinen

HD2650/90
Rapeaa paahtoleipää käsin leikatuista, valmiista viipaleista
Leveät paahtoaukot paksuille, ohuille, tuoreille ja pakastetuille viipaleille

Kokometallisessa leivänpaahtimessa on keskittämistoiminnon sisältävä leveä paahtoaukko, 
joka takaa tasaisen paahdon. Useiden paahtoasetusten ja sämpylöiden lämmitystelineen 
ansiosta voit nauttia leivistä ja sämpylöistä haluamallasi tavalla.

Helppo hallita
• Sulatustoiminto
• 8 asetusta paahtoasteen säätämiseen
• Lämmitystoiminto

Helppokäyttöinen
• Sämpylöiden lämmitysteline sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen
• Irrotettava, helposti puhdistettava murutarjotin
• Leveään paahtoaukkoon mahtuvat paksut ja ohuet, tuoreet ja pakastetut viipaleet

Erittäin turvallisesti
• Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää paahtamisen
• Automaattinen virrankatkaisu, jos leipä juuttuu paahtimeen
• Leivännostimen nostaa pienetkin palat turvallisen korkealle



 Paahtamisen keskeytyspainike

Paahtamisen keskeytyspainike keskeyttää 
paahtamisen

Irrotettava murutarjotin

Irrotettavan murutarjottimen ansiosta helppo 
puhdistaa.

Sämpylöiden lämmitysteline

Sämpylöiden lämmitysteline sämpylöiden ja 
voisarvien lämmittämiseen.

Nostaa leivät turvallisen korkealle

Leivännostimen ansiosta pienetkin leivänpalat 
on turvallista nostaa pois

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu suojaa tuotetta 
oikosuluilta.

8 paahtoasetusta

Säädä minkä tahansa leivän paahtoaikaa juuri 
sellaiseksi kuin haluat.

Sulatustoiminto

Sulatustoiminto paahtaa pakastetun leivän 
yhdellä painalluksella.

Erittäin leveä paahtoaukko

Keskitysmekanismi keskittää jokaisen 
leipäviipaleen, jotta leipä paahtuu tasaisesti 
paksuudesta riippumatta.

Lämmitystoiminto.

Lämmitystoiminto lämmittää aiemmin 
paahdetun leivän hetkessä yhdellä painalluksella
HD2650/90

Kohokohdat
Paahdin
Täysin metallinen



Julkaisupäivä 2022-02-17

Versio: 3.3.1

EAN: 08 71010 39070 15

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Tarvikkeet
• Sisältyy: Sämpylänlämmitin

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 300 x 172 x 201 mm
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 334 x 200 x 221 mm
• Tuotteen paino: 1,552 kg
• Paino pakattuna: 1,962 kg
• Paahtoaukon koko (P x L x K): 138 x 33 x 122 mm

Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Kiina

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Ruostumatonta terästä
• Rungon materiaali: Metalli

Tekniset tiedot
• Virta: 950 W

Yleiset tiedot
• Useita eri paahtoasteita: 8
• Tuotteen ominaisuudet: Säädettävä paahtoaste, 

Automaattinen virrankatkaisu, Paahtamisen 
keskeytyspainike, Johdon säilytys, Sulatustoiminto, 
Nostaa leivän korkealle, Virtakytkin

Consumer Trade Item
• Height: 33.4
• Width: 20
• Length: 22.1
• Net Weight: 1.57
• Gross Weight: 1.962
• GTIN: 08710103907015
• Country of origin: CN
• Harmonized system code: 85167200

Ulkolaatikko
• Height: 46.7
• Width: 34.9
• Length: 61.5
• Net Weight: 9.42
• Gross Weight: 12.654
• GTIN: 18710103907012

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kestävä kehitys
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
•
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