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0,8 L 900 W

Indikator 1 cangkir

Putih biru

Tutup berengsel

 

HD4609/70

Rebus apa yang Anda perlukan saja
Hemat energi hingga 50%

Fitur unik "indikator satu cangkir" pada ketel mini listrik HD4609/70 Philips ini

memungkinkan Anda merebus air sesuai kebutuhan saja. Jadi, Anda dapat

menghemat energi hingga 50% dan mengurangi dampak pada lingkungan

Merebus apa yang Anda perlukan

Indikator satu cangkir untuk merebus air yang diperlukan saja

Mudah digunakan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Indikator ukuran air di kedua sisi mudah dibaca

Lampu menunjukkan kapan ketel dinyalakan

Penggulung kabel daya agar mudah disimpan

Alas putar 360° nirkabel agar mudah diangkat dan diletakkan

Merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Filter anti-kerak untuk secangkir air bersih

Aman digunakan

Sistem keamanan ganda



Ketel mini HD4609/70

Kelebihan Utama Spesifikasi

Indikator satu cangkir

Memungkinkan pengguna merebus air sesuai

kebutuhan, sehingga menghemat energi

hingga 50% dan air, mendukung lingkungan

yang lebih lestari.

Lampu pemandu

Lampu biru elegan yang terpasang pada

saklar on/off menandakan saat ketel menyala.

Tutup berengsel

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar

agar mudah diisi dan dibersihkan, juga

mencegah Anda terkena uap panas.

Elemen pemanasan rata

Elemen baja tahan karat yang tersembunyi

merebus dengan cepat dan mudah

dibersihkan.

Filter anti-kerak

Filter anti-kerak untuk air minum yang jernih

dan ketel yang lebih bersih.

Alas putar 360° nirkabel

Alas putar 360° nirkabel agar mudah diangkat

dan diletakkan.

Sistem keamanan ganda

Sistem keamanan ganda untuk menghindari

perebusan air hingga kering, dengan mode

mati otomatis jika air sudah masak.

 

Spesifikasi desain

Warna: putih cemerlang - biru langit

Bahan-bahan: Elemen pemanas: Baja tahan

karat, Wadah: Polypropylene/ ABS, Tombol &

pegangan: Polypropylene

Spesifikasi umum

Nirkabel

Kaki anti-selip

Pegangan ergonomis

Mudah mengisi dari cerat

Lubang yang lebar tutup

Tempat penyimpanan kabel

Mati otomatis

Perlindungan didih-kering

Alas 360 derajat

Bisa mengisi dari tutup dan cerat

Elemen pemanasan rata

Spesifikasi teknis

Kapasitas: 0,8 L

Daya: 900 W

Panjang kabel: 0,75 m

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi

Dimensi produk (PxLxT): 15,8x18,5x22 cm

Dimensi kemasan (PxLxT):

22,5x22,5x22,5 cm

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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