
 

 

Philips Daily Collection
Hriankovač

Kov
Kompaktný

HD4825/90
Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
V kompaktnom kovovom dizajne
Pomocou tohto kompaktného hriankovača si užite vynikajúce hrianky z čerstvého i mrazeného 
chleba. Ponúka rozšírenú nahrievaciu plochu na rovnomernejšie pečenie, rozmrazovanie a 
okamžité pečenie priamo zo zmrazeného pečiva a ovládanie intenzity opekania podľa vašej chuti.

Dokonalé hrianky z čerstvého alebo mrazeného pečiva
• Rozšírená nahrievacia plocha
• Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky
• Variabilné ovládanie opekania presne podľa chuti
• Na ohriatie hrianky

Jednoduchá obsluha
• Funkcia dodatočného zdvihu vám pomôže jednoducho vybrať aj tie najmenšie kúsky chleba
• Funkcia zrušenia slúži na okamžité zastavenie opekania
• Ľahko uvoľniteľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie
• Kompaktný dizajn, ktorý na kuchynskom pulte zaberie len minimum miesta
• Odkladanie kábla pre úhľadné uschovanie vášho hriankovača



 Rozšírené nahrievanie
Rozšírená nahrievacia plocha pre rovnomernejšie 
opečenie hrianky.

Funkcia rozmrazovania

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky.

Variabilné ovládanie opekania
Variabilné ovládanie opekania presne podľa chuti.

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

Funkcia zrušenia

Funkcia zrušenia slúži na okamžité zastavenie 
opekania.

Zásobník na omrvinky pre jednoduché 
čistenie

Ľahko uvoľniteľný zásobník na omrvinky pre 
jednoduché čistenie.

Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn, ktorý na kuchynskom pulte 
zaberie len minimum miesta.

Odkladanie kábla

Odkladanie kábla pre úhľadné uschovanie vášho 
hriankovača.

Ohrievanie

Na ohriatie hrianky za pár sekúnd.
HD4825/90

Technické údaje
Špecifikácia dizajnu
• Materiály: Kovové puzdro, plastové gombíky/

rukoväte (PBT)
• Farba(y): Čierna a nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie
• Odkladanie kábla: áno
• Automatické bezpečnostné vypnutie: áno
• Tlačidlo zrušenia: áno
• Funkcia vysokého vysunutia: áno
• Nastaviteľná intenzita opečenia: áno

Technické špecifikácie
• Príkon: 800 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 265 x 157 x 

130 mm
•
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