
 

 

Philips Daily Collection
Тостер

8 настройки
Компактен дизайн

HD2515/00
Златисто-кафяви, хрупкави препечени филийки всеки ден
8 настройки за препичане и подвижна тава за трохи
Този компактен тостер се предлага с 8 настройки и 2 големи отделения с променлива 
ширина, така че да получите равномерно препичане независимо от различните видове 
хляб. Подвижното дъно за трохи ви позволява да почиствате по-лесно своя тостер.

Равномерно препичане
• 8 настройки за препичане за индивидуални предпочитания
• 2 големи отделения с променлива ширина за различни размери хляб

Лесна употреба
• Претопляне, размразяване с едно движение
• Бутон за отказ за незабавно изключване
• Подвижно дъно за трохи за лесно почистване
• Високо повдигане за безопасно изваждане на по-малки филийки

Безопасност и хигиена
• Допълнителна защита чрез автоматично изключване
• Хладният на допир екстериор изолира срещу изгаряния



 8 настройки за препичане

8 настройки ви предлагат да препичате 
различни типове хляб без риск той да 
изгори. Регулирайте настройката на 
препичате според вашето предпочитание и 
получете препечен хляб – такъв, какъвто го 
искате.

2 големи отделения с променлива 
ширина

2 големи отделения с променлива ширина за 
различни размери хляб. Хлябът се задържа в 
центъра за равномерни резултати на 
изпичане от двете страни благодарение на 
функцията за самоцентриране.

Претопляне, размразяване с едно 
движение

Функцията за претопляне затопля хляба за 
секунди и функцията за размразяване 
помага за препичане на замразен хляб с на 
един път.

Бутон за отказ за незабавно 
изключване

Бутонът за отказ спира печенето по всяко 
време за безопасна и прецизна работа.

Подвижно дъно за трохи

Лесно се почиства благодарение на 
подвижната тавичка за трохи.

Функция за високо повдигане

Високо повдигане за лесно изваждане на 
малки парчета хляб.

Допълнителна защита чрез 
автоматично изключване

Допълнителната защита чрез 
автоизключване предпазва продукта от късо 
съединение.

Хладен на допир екстериор

Изолиран дизайн означава, че външните 
стени винаги остават хладни и безопасни 
при докосване.
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Страна на произход
• Произведено в: Китай

Дизайн и покритие
• Цвят (цветове): Бяло
• Материал на основното тяло: Пластмаса

Общи спецификации
• Брой нива на препичане: 8
• Функции на продукта: Регулируемо препичане, 
Автоматично изключване, Стоп бутон, 
Топлоизолиран корпус, Размразяване, Функция 
за високо повдигане, Отделение за съхранение 

на кабела

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Устойчивост
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Технически данни
• Честота: 50 – 60 Hz
• Захранване: 830 W
• Напрежение: 220 – 240 V
•
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