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Brödrostar

Brödrost
ComfortLine
TAT6A111
TAT6A111

Vakna till en underbar dag! Få en bra start
med gott, knaprigt rostat bröd och snygg
design
● Jämn rostning med automatisk centrering av brödet, anpassas

efter tunna eller tjocka skivor.
● Integrerad hållare i rostfritt stål för uppvärmning av

småfranska.
● High lift som gör det lättare att lyfta ut även små brödskivor
● Tina upp eller värm upp bröd igen, med egen funktion eller

inställning.
● Kompakt brödrost för 2 skivor

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  188 x 307 x 170
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  222 x 208 x 348
Dimensions of the master case (mm) :  451 x 354 x 426
Pallmått i cm (H x B xD) :  200 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  4
Antal per pall :  80
Units per layer :  20
Nettovikt (kg) :  1,9
Bruttovikt (kg) :  2,3
EAN kod :  4242002879475
Anslutningseffekt (W) :  1090
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  90,0
Elkontakt :  jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, UA, VDE
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Vakna till en underbar dag! Få en bra start
med gott, knaprigt rostat bröd och snygg
design

- För 2 brödskivor
- Elektronisk sensor för jämn rostning
- Jämn rostning med automatisk centrering av brödet, anpassas

efter tunna eller tjocka skivor
- Extra stora värmeelement ger jämn rostningsyta
- Steglös inställning av rostningsgraden och även med läge för

återuppvärmning
- Värm småfranska med integrerad hållare
- High-lift-funktion gör det enkelt att ta ur mindre bröd utan att

bränna fingrarna
- Separat knapp för upptining av fruset bröd
- Automatisk avstängning om brödet fastnat
- Lätt att rengöra - uttagbar smulbricka
- Separat belyst av/på knapp. Brödrosten kan stängas av helt,

vilket sparar energi
- Smidig förvaring med sladdvinda under bottenplattan
- Effekt: 915-1090 Watt


