NBT531

 شرائح بارد الملمس4 محمص
4 SLICE COOL TOUCH TOASTER
• Adjustable browning control
• With indicator lights and
defrost reheat, cancel setting
• Automatic switch off feature
• Crumb tray
• Cord storage
• Bread warmer
• Power: 1400W

• تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• مؤشرات ضوئية وإزالة الثلج
وإعادة التسخين وإلغاء اإلعداد
• خاصية اإليقاف اآللي
• صينية جمع الفتات
• تخزين السلك
• تدفئة الخبز
 واط1400 :• الطاقة

NBT530

محمص شريحتين بارد الملمس
2 SLICE COOL TOUCH TOASTER
• Adjustable browning control
• With indicator lights and
defrost reheat, cancel setting
• Automatic switch off feature
• Crumb tray
• Cord storage
• Bread warmer (optional)
• Power: 800W

• تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• مؤشرات ضوئية وإزالة الثلج
وإعادة التسخين وإلغاء اإلعداد
• خاصية اإليقاف اآللي
• صينية جمع الفتات
• تخزين السلك
)• تدفئة الخبز (إختياري
 واط800 :• الطاقة

BREAD TOASTERS

NBT540

 شرائح بارد الملمس2 محمص
2 SLICE COOL TOUCH TOASTER

• Adjustable browning control • تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• With indicator lights and
• بلمبات بيان وإعداد اإللغاء
cancel setting
• مفتاح إيقاف آلي ويدوي
• Automatic and manual switch off
• تخزين السلك
• Cord storage
• صينية قابلة للنزع لسهل
• Removable crumb tray for
التنظيف
easy cleaning
 واط800 :• الطاقة
• Power: 800W

NBT555S

محمص شريحتين
2 SLICE TOASTER

• Adjustable browning control • تحكم قابل للضبط لإلسمرار
• With integrated bread warmer
• أداة تدفئة الخبز مدمجة
• Automatic and manual
داخليًا
switch off
• مفتاح إيقاف آلي ويدوي
• Cord storage
• تخزين السلك
• Removable crumb tray
• صينية قابلة للنزع لسهولة
for easy cleaning
التنظيف
• Power: 550-650W
 واط650 -550 :• الطاقة

PRODUCT
65 CATALOGUE

NST522T1

محمص شريحتي سندويتش
2 SLICE SANDWICH TOASTER
•
•
•
•

Non stick plates
Indicator lights
Easy carry handle
Power: 700W

• لوح مطلي غير الصق
• مؤشر ضوئي
• مقبض لسهولة الحمل
 واط700 :• الطاقة

NST622A

محمص شريحتي سندويتش
2 SLICE SANDWICH TOASTER
•
•
•
•

NGT535N2

شواية تحميص
GRILL TOASTER

• Grill plate
• لوحة شواء
• Cool touch plastic body
• هيكل بالستيكي بارد الملمس
• Thermostat and indicator
• القط حرارة ومؤشرات ضوئية
lamps
• يمكن تخزينه عاموديًا
• Stands upright for compact
لتوفير المساحة
storage & space saving
• لوح مطلي بالتفلون مانع
• Non-stick teflon coated plate
لإللتصاق
• Skid resistant feet
• قدم مقاوم لإلنزالق
• Power: 700W
 واط700 :• الطاقة

Non stick plates
Indicator lights
Easy carry handle
Power: 700W

• لوح مطلي غير الصق
• مؤشر ضوئي
• مقبض لسهولة الحمل
 واط700 :• الطاقة

SANDWICH TOASTERS

NG543

 شرائح خبز6 شواية ضغط بسعة
6 SLICES PRESS GRILL

• Floating hinge system
• نظام مفصالت عائمة
• Drip tray for collecting excess oil
• صينية لجمع قطرات الزيت الزائد
• Adjustable temperature control knob • مقبض تحكم لتعديل درجة الحرارة
• Power and ready indicator
وضع االستعداد/• مؤشر وضع التشغيل
• Stainless steel covering
• غطاء من الفوالذ المقاوم للصدأ
• Cord wrap for storage
• إمكانية لف السلك الكهربائي للتخزين
• Power: 2000W
 واط2000 :• الطاقة

NST925

 شرائح سندويتش4 محمص
4 SLICE SANDWICH TOASTER
•
•
•
•
•

Non-stick coating plate
Easy open handle
With light indicator function
Sandwich plate
Power: 1200W

• لوح مطلي غير الصق
• مقبض سهل الفتح
• بوظيفة مؤشر ضوئي
• لوح ساندويتش
 واط1200 :• الطاقة

PRODUCT
67 CATALOGUE

BREAD MAKERS

NBM208
صانع خبز

BREAD MAKER
• سعة  2كيلوجرام
•  12قائمة برمجة رقمية
• شاشة كريستال سائل كبيرة بإضاءة خلفية
• تحكم بالتحميص قابل للتعديل :فاتح،
متوسط وأسود
• مستوعب من الحديد الغير قابل للصدأ مع
زخرفة للغطاء
• قابل للبرمجة مع مؤخر تشغيل  13ساعة
• وظيفة اإلحتفاظ بالحرارة لمدة  60دقيقة
• صينية خبز مانعة لإللتصاق ومناسبة
للتنظيف في غسالة الصحون
• شفرتين للعجن
• سعة  2كيلوجرام
• أقدام مانعة لإلنزالق
• مقبض لتحريك صانع الخبز
•  220ـ  240فولت  50/60هرتز 600 ،واط

• 12 digital program menus
• Large LCD display with backlight
• Adjustable crust control:
light, medium and dark
• IMD stainless steel house and cover
decoration
• 13 hour programmable delay timer
• 60 minutes keep warm function
• Dishwasher safe & non-stick
bread pan
• 2 kneading blade
• 2 kg capacity
• Non-slip feet
• With handle for moving the
bread maker
• 220-240V~ 50/60Hz, 600W

