Ultra Mini TT330D toaster
TT330D11

Tefal Ultra Mini broodrooster TT330D
2 sleuven - 2 sneetjes brood
Ultracompact formaat (25 x 15 x 14 cm): eenvoudig op te
bergen
Volledig roestvrijstalen behuizing
Knop voor annuleren om het roosteren op elk gewenst
moment te onderbreken
Roosteren zoals jij het wilt: 6 verschillende bruiningsniveaus
Uitneembare kruimelbak: eenvoudig te reinigen
Broodjesopwarmer om geroosterde boterhammen en
broodjes op te warmen
Vermogen: 700 W

De ultracompacte broodrooster: makkelijk op te bergen
Voor lekker geroosterd brood heb je niet veel ruimte nodig!
Ruimtebesparend, elegant en handig: succes gegarandeerd met de Ultra Mini broodrooster!
Compactheid is belangrijk om je keuken op orde te houden. Dit broodrooster, met 2
sleuven, is dankzij zijn geringe formaat zeer handig op te bergen.
Ideaal voor geroosterd brood: bereid 2 sneetjes tegelijkertijd. Bovendien heb je keuze uit 6
warmtestanden om te kunnen bepalen hoe bruin je ze wilt roosteren. Je kunt het roosteren
op elk gewenst moment onderbreken. De uitneembare kruimellade zorgt ervoor dat je het
broodrooster makkelijk schoon kunt houden. De hi-lift maakt het makkelijk om de sneetjes
te uit te nemen.
De behuizing, die volledig van geborsteld roestvrij staal is, is een stijlvolle aanwinst voor je
keuken.

Zeer compact formaat

Voor iedereen de gewenste
bruiningskwaliteit

Stop-ejectknop

Uitneembare kruimellade

Hierdoor is de broodrooster
eenvoudig op te bergen

6 warmestanden voor het
gewenste bruiningsniveau

Om het roosteren op elk
gewenst moment te
onderbreken

Hiermee houdt je de
broodrooster gemakkelijk
schoon

Hi-lift voor makkelijk
uitnemen

Afwerking van roestvrij staal

Om alle geroosterde
broodsneetjes makkelijk te
uit te nemen

Behuizing volledig van
roestvrij staal voor een
elegante verschijning in je
keuken

Repareerbare producten - 10 jaar
Ontworpen om gemakkelijk te
repareren
Snelle en goedkope levering
van onderdelen gedurende
minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra
wereldwijd

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Vermogen

700 W

Hi-lift

JA

Stop

JA

Warmtestanden

6

Brood wordt automatisch gecentreerd voor gelijkmatig roosteren JA
Uitneembare kruimellade

JA

Snoeropbergruimte

JA

Kleuren

Roestvrij staal/zwart
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