
Long slot toaster, ComfortLine, aço
inoxidável
TAT6A803

Comece cada dia com uma deliciosa torrada
crocante servida numa torradeira de design
único em aço inoxidável.
● Suporte para pãezinhos em aço inoxidável, integrado.
● Função descongelar e aquecer: descongela sua torrada e a

torna crocante.
● Tostagem uniforme com centragem automática do pão.
● Função High Lift: facilita a remoção de fatias de pão, mesmo

as mais pequenas.
● Desligar automático: a torradeira desliga-se quando o pão fica

preso.

Technical data
Dimensões do produto (mm) :  188 x 431 x 126
Dimensões do produto embalado :  221 x 170 x 460
Dimensões da palete :  195.0 x 80.0 x 120.0
Quantidade por unidade de caixa :  4
Número standard de unidades por palete :  80
Peso líquido (kg) :  2,713
Peso bruto (kg) :  3,2
Código EAN :  4242002880181
Classificação da ligação (W) :  1090
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  90,0
Tipo de ficha :  Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação :  Morocco

'!2E20AC-iiabib!

1/2



Long slot toaster, ComfortLine, aço
inoxidável
TAT6A803

Comece cada dia com uma deliciosa torrada
crocante servida numa torradeira de design
único em aço inoxidável.

- 1 abertura larga para uma fatia de pão comprida ou duas
fatias pequenas

- Potência: 915-1090 W

- Suporte para pãezinhos em aço inoxidável, Integrado

- Aquecimento irradiante

- Centragem automática do pão

- Regulação electrónica do grau de tostagem. Sensor
electrónico para uma tostagem uniforme

- Controlo de tostagem variável, com função aquecimento
integrada

- Função descongelar

- Sistema de elevação Hi-Lift, para fácil remoção das mais
pequenas fatias de pão

- Bandeja recolhe-migalhas amovível para uma fácil limpeza

- Tecla stop com interruptor luminoso

- Desligar automático de segurança quando o pão fica preso

- Fácil armazenamento: fácil e rápido armazenamento do cabo
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