
 

 

Philips Viva Collection
Topinkovač
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vělý, křupavý toast, ať už krájený vámi nebo předkrájený

vlášť široké opékací otvory pro silné i tenké plátky
 10 % širší otvory na pečivo* spolu s držáky, které se samy vyrovnávají, udrží každý 
tek (tenký i silný) na svém místě, veprostřed, a zaručí tak rovnoměrné opečení.

Snadná obsluha
• Ovládání 7 nastavitelných úrovní opečení
• Ohřívejte a rozmrazujte v jednom

Snadné použití
• O 10 % širší opékací otvor na silné nebo tenké plátky chleba
• Vestavěný držák na pečivo na ohřívání rohlíků nebo žemlí
• vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

S maximální bezpečností
• Bezpečností automatické vypnutí navíc
• Vysoký zdvih umožňuje bezpečné vyjmutí menších kousků
• Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv
• Stěny chladné na dotyk



 O 10 % širší opékací otvor*

Díky držákům, které se samy vyrovnávají, udrží 
každý plátek (tenký i silný) na svém místě, 
veprostřed, a zaručí tak rovnoměrné opečení.

7 volitelných úrovní opékání
Nastavte teplotu podle svých představ a 
získejte topinku podle svých představ.

Vysoký zdvih umožňuje bezpečné 
vyjmutí
Tato funkce umožňuje bezpečně zdvihnout 
menší kousky pečiva

Vestavěný držák na pečivo

Vestavěný držák na pečivo na jednoduché 
ohřívání rohlíků nebo žemlí

Ohřívejte a rozmrazujte v jednom

Funkce ohřevu a rozmrazování pro opékání 
zmrazených toastů/chleba v jednom

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Vyjímatelný tácek na drobky

Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na 
drobky.

Bezpečností automatické vypnutí navíc

Bezpečnostní automatické vypnutí navíc chrání 
výrobek před zkratem.

Stěny chladné na dotyk

Zajistí, aby vnější část topinkovače Philips 
zůstala na dotyk chladná.
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Země původu
• Vyrobeno v: Číně

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiál hlavního těla: Kov a plast

Obecné specifikace
• Počet úrovní opečení: 7
• Vlastnosti výrobku: Nastavitelné opékání, 

Automatické vypnutí, Tlačítko zrušení, Provedení 
Cool Wall, Úložný prostor pro kabel, Funkce 
rozmrazení, Funkce High lift, Protiskluzové 
podložky

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje
• Délka kabelu: 0,85 m
• Frekvence: 50–60 Hz
• Napětí: 240 V

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení (D x Š x V): 334x200x221 mm
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 300x172x201 mm
• Velikost otvoru (D x Š x V): 138x33x125 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,95 kg
• Hmotnost výrobku: 1,49 kg
•
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* O 10 % širší otvor v porovnání s předchozím modelem (HD2630)
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