
Keitin
 

1,25 l, 2400 W

1 kupin merkki

Harjattu metalli

Kääntyvä kansi

 

HD4622/20
Keitä vain tarvitsemasi määrä
Tämä vedenkeitin säästää energiaa jopa 66 %

Philipsin HD4622/20-minivedenkeittimessä on ainutlaatuinen yhden kupin

toiminto, jonka ansiosta keität vain tarvitsemasi vesimäärän. Näin voit helposti

säästää jopa 50 % energiaa ja vähentää ympäristövaikutustasi.

Keitä tarvitsemasi määrä

Yhden kupin merkin avulla voit keittää tarvitsemasi vesimäärän

Helppokäyttöinen

Helppo täyttö kannen ja nokan kautta

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja puhdistusta

Helppolukuiset vesimäärän ilmaisimet molemmilla puolilla

Merkkivalo palaa, kun vedenkeitin on päällä.

Johtoteline helpottaa säilyttämistä

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Kestävän metallisen keittimen pinta on harjattua, ruostumatonta terästä

Kalkkisuodatin takaa kuuman veden puhtauden

Turvallinen

Moniosainen turvajärjestelmä



Keitin HD4622/20

Kohokohdat Tekniset tiedot

Yhden kupin merkki

Käyttäjät voivat keittää juuri tarvitsemansa

vesimäärän, mikä säästää jopa 66 % energiaa

ja vettä ja suojelee ympäristöä.

Kääntyvä kansi

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja

puhdistusta sekä suojaa höyryltä.

Merkkivalo

Virtakytkimen tyylikäs punainen valo ilmaisee,

milloin keittimen virta on kytkettynä.

Helppo täyttö kannen ja nokan kautta

Keitin voidaan täyttää nokan kautta tai

avaamalla kansi.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut.

Kalkkisuodatin

Kalkkisuodatin takaa kuuman veden

puhtauden ja pitää keittimen puhtaana.

 

Muotoilutiedot

Väri(t): harjattu metalli

Materiaalit: Lämmityselementti: ruostumaton

teräs, Kotelo: ruostumaton teräs, Kytkin ja

pidike: polypropyleeni

Yleiset tiedot

Johdoton

Liukumattomat jalat

Ergonominen muotoilu

Helppo täyttää nokasta

Kokonaan avautuva kansi

Johdon säilytys

Automaattinen virrankatkaisu

Ylikuumenemissuoja

360 astetta kääntyvä jalusta

Täyttö kannen tai nokan kautta

Litteä lämmityselementti

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 1,25 V

Virta: 2400 W

Johdon pituus: 0,75 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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