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Frukostfavoriter i tidlös design
Russell Hobbs serie Retro med en kaffebryggare, vattenkokare och brödrost kombinerar
modern teknik med charmigt tidlös design. Med en historia sedan 50-talet är detta numera
klassiker som kokar det perfekta tevattnet, det godaste kaffet och så klart rostar den
optimala brödskivan. Inget annat är gott nog i det brittiska hemmet!
Riktigt smakrikt och gott kaffe, tevatten som kokar upp på bara några sekunder och perfekt
rostade brödskivor. Det brittiska företaget Russell Hobbs har framgångsrikt tillverkat köksmaskiner
sedan 50-talet och en av deras mest kända serier är Retro, som finns att träffa på i vart och
vartannat brittiskt hem. Kaffebryggaren, vattenkokaren och brödrosten är som namnet säger i en
charmig tidlös retrodesign och finns i de tre färgerna Vintage Creme, Ribbon Red och Classic Noir.
Bakom den läckra designen finns dessutom den absolut senaste tekniken.

Om Russell Hobbs
Russell Hobbs är en av Europas ledande producenter av köksapparater och hushållsprodukter. Det brittiska företaget startades redan 1952, och blev 1955 världens
första producent av automatiska vattenkokare. Russell Hobbs är marknadsledande i England och växer stadigt i både Europa och övriga världen.
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Russell Hobbs Retro Coffee Maker har en avancerad teknik för att vattnet ska sprida sig över en
större yta i filtret, vilket gör att mer smak följer med ner i kannan. Efter att bryggningen är klar
visar en mätare hur lång tid kaffet går att dricka utan att förlora i smak. Varmhållningsfunktionen
gör att även kopp två och tre är lika rykande heta som den första. Funktionen ”pausa och häll”
är till för dig som är ivrig och inte kan vänta på att allt kaffe ska bli klart.
• Tillverkad i rostfritt stål
• Mätare som visar tid för bryggning och varmhållning
• Teknik som sprider vattnet över filtret
• Glaskannan rymmer 1,25 liter vilket ger 10 stora koppar
• Vattennivåindikator
• Paus-funktion
• Från 899 kronor

Russell Hobbs Retro Kettle har en snabbkokningsfunktion och en markering i vattenkokaren
som ger möjlighet att välja mellan 1, 2 eller 3 koppar där en kopp tar 55 sekunder att koka upp.
Vattenkokaren rymmer 1,7 liter, det vill säga sex stora koppar.
• Tillverkad i rostfritt stål
• Rymmer 1,7 liter
• Hällpip som minimerar stänk och spill
• Snabbkokningsfunktion
• Temperaturmätare och vattennivåindikator
• Löstagbart och tvättbart filter
• Från 749 kronor

Russell Hobbs Retro Slice Toaster ger tack vare den justerbara rostningskontrollen möjlighet att
välja om brödet ska vara lätt rostat eller få en djupt gyllene färg. Brödrosten har en funktion som
gör det möjligt att lyfta och titta på brödskivan utan att avbryta rostningscykeln och den har
även en teknik för snabbrostning.
• Tillverkad i rostfritt stål
• Rostningskontroll
• Nedräkningsmätare
• Paus-funktion
• Uppvärmningsgaller för baguetter och bullar
• Löstagbar smulbricka som är enkel att rengöra
• Från 749 kronor

För ytterligare information och eventuella samarbeten, vänligen kontakta:
Olivia Lilja, 070 43 13 008, olivia@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder kan laddas ner på perpr.se.
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