
Topinkovač nerezový Concept TE2061 RETROSIGN 

 
 

6 stupňů opékání 
Automatické centrování 
Extra široké sloty 36 mm 

 
 

 
Křupavá snídaně každý den 
S topinkovačem TE2061 Retrosign připravíte během chvilky výtečné 
domácí topinky a křupavé tousty bez použití oleje. Je vybaven funkcemi 
pro rozmrazování, opakovaný ohřev a okamžité ukončení ohřevu. 
Disponuje dvěma extra širokými sloty, takže nebudete omezeni tloušťkou 
plátků. Dopřejte si křupavou pochoutku kdykoliv máte chuť. 

 

Rychle a rovnoměrně 
Topinkovač TE2061 nabízí 6 stupňů opékání a elektronický časovač. Po 
skončení nastavené doby opékání se hotové pečivo automaticky vysune a 
přístroj se vypne. Funkce automatického centrování vystředí vložený plátek 
přesně doprostřed otvoru. Vaše tousty budou vždy dokonale a rovnoměrně 
propečené. Díky praktické mřížce na ohřev a rozpékání housek připravíte i ze 
staršího pečiva výbornou křupavou snídani. 

 
 
Snadná údržba 
Díky tácku na zachytávání drobků je údržba topinkovače velmi rychlá a 
jednoduchá. Po dokončení práce stačí tácek vysunout, vysypat a opět 
vrátit zpět. 
 
 
 

Bezpečnost 
Topinkovač je vybaven funkcí vysokého zdvihu pro snadné a bezpečné vyjmutí 
opékaného pečiva. Nechybí ani světelná kontrolka provozu a praktické 
protiskluzové nožičky pro zajištění maximální stability během práce. Zajisté 
oceníte i prostor pro uschování přívodního kabelu, aby vám zbytečně nepřekážel 
na kuchyňské lince. 
 
 
 
 
 



 
Retro design 
Pokud patříte mezi milovníky venkovského stylu, topinkovač Concept 
TE2061 Retrosign v elegantním matném plášti krémové barvy vás zajisté 
osloví. Tento model nabízíme v dalších 3 barevných variantách: TE2060 
(matná bílá), TE2062 (matná červená) a TE2064 (matná černá). Ve 
spojení s rychlovarnou konvicí řady Retrosign RK333x vytvoříte dokonale 
sladěný set. 

 

Parametry: 
Ideální pro přípravu tenkých i silných toustů (extra široký slot 36 mm) 
Automatické centrování pro rovnoměrné opékání 
Elektronický časovač (6 stupňů opékání) 
Funkce rozmrazování/opakovaný ohřev/okamžité ukončení ohřevu 
Opékací mřížka na ohřev a rozpékání housek 
Automatické vysunutí pečiva a vypnutí přístroje 
Funkce vysokého zdvihu pro snadné vyjmutí opékaného pečiva 
Světelná kontrolka provozu 
Protiskluzové nožičky 
Prostor pro uschování přívodního kabelu 
Snadné čištění (výsuvná nádobka na drobky) 
Příkon: 870 W 
Napětí a frekvence: 220 -240 V, 50/60 Hz 
Materiál: nerez ocel 
Délka přívodního kabelu: 85 cm 
Rozměry: 29 x 17,8 x 18,7 cm 
Hmotnost: 1 230 g 
Barva: matná krémová 
 

 


