
 

 

Philips Viva Collection
Broodrooster

Extra brede broodrooster met 2 

sleuven

Ingebouwde broodjeswarmer
Zwart

HD2637/90
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eerlijk knapperige voorgesneden en zelfgesneden toast

tra brede sleuven voor dikke en dunne sneetjes
% bredere sleuven*. Dankzij het zelfcentrerende mechanisme worden zowel dunne 
eetjes brood als dikkere handgesneden sneeën altijd perfect in het midden 
stgehouden en gelijkmatig geroosterd.

Eenvoudig te bedienen
• 7 instelbare bruiningsniveaus
• In één keer ontdooien en opwarmen

Eenvoudig te realiseren
• 10% bredere sleuf* voor dikke of dunne sneden
• Ingebouwde opzethouder voor het opwarmen van broodjes of gebak
• Uitneembare kruimellade voor eenvoudig schoonmaken

Maximale veiligheid
• Automatische uitschakeling
• Liftfunctie om kleinere sneetjes veilig te verwijderen
• Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen
• Koelblijvende behuizing



 10% bredere sleuf*

Dankzij het zelfcentrerende mechanisme 
worden zowel dunne sneetjes brood als 
dikkere handgesneden sneeën altijd perfect in 
het midden vastgehouden en gelijkmatig 
geroosterd.

7 instelbare bruiningsniveaus
Pas de temperatuur aan uw voorkeur aan voor 
geroosterd brood zoals u het lekker vindt.

Liftfunctie voor veilig verwijderen
Dankzij deze functie kunt u kleinere sneetjes 
brood veilig omhoog tillen

Ingebouwde opzethouder

Ingebouwde opzethouder om eenvoudig 
broodjes of gebak op te warmen.

In één keer ontdooien en opwarmen

Functies voor ontdooien en opwarmen om 
bevroren brood in één keer te roosteren

Annuleerknop om het roosteren te 
stoppen

Stopknop om op elk gewenst moment het 
roosteren te stoppen

Uitneembare kruimellade

Eenvoudig schoon te maken dankzij de 
uitneembare kruimellade.

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling beschermt het 
product tegen kortsluiting.

Koelblijvende behuizing

De buitenkant van de Philips-broodrooster 
blijft koel en kan veilig worden aangeraakt
HD2637/90

Kenmerken
Broodrooster
Extra brede broodrooster met 2 sleuven Ingebouwde broodjeswarmer, Zwart
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materiaal hoofdunit: Metaal en plastic

Algemene specificaties
• Aantal bruiningsniveaus: 7
• Productkenmerken: Instelbare bruiningsniveaus, 

Automatische uitschakeling, Annuleerknop, 
Coolwall-behuizing, Opbergvak voor snoer, 
Ontdooifunctie, Uittilfunctie, Antislipvoetjes

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties
• Snoerlengte: 0,85 m
• Frequentie: 50-60 Hz
• Voltage: 240 volt

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 334 x 200 x 

221 mm
• Afmetingen van product (l x b x h): 300 x 172 x 

201 mm
• Sleufgrootte (L x B x H): 138 x 33 x 125 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 1,95 kg
• Productgewicht: 1,49 kg
•

HD2637/90

Specificaties
Broodrooster
Extra brede broodrooster met 2 sleuven Ingebouwde broodjeswarmer, Zwart

* 10% bredere sleuf in vergelijking met de voorganger (HD2630)
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