
Czajnik
 

1,25 l, 2400 W

wskaźnik 1 filiżanki

Matowy metaliczny

Zdejmowana pokrywka

 

HD4622/20

Gotuj to, co chcesz
Ten czajnik pozwala zaoszczędzić nawet 66% energii

Wskaźnik jednej filiżanki to wyjątkowa funkcja miniczajnika elektrycznego

HD4622/20 firmy Philips, która pozwala ugotować tylko tyle wody, ile

potrzebujesz. Dzięki temu można bez trudu zaoszczędzić do 50% energii i

ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Gotuj tyle, ile chcesz

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Łatwa obsługa

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Czytelne wskaźniki poziomu wody z obu stron

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Solidny metalowy czajnik z wykończeniem z matowej stali szlachetnej

Filtr antywapienny zapewnia czystą wodę bez kamienia

Bezpieczeństwo użytkowania

Wieloelementowy system bezpieczeństwa



Czajnik HD4622/20

Zalety Dane techniczne

Wskaźnik jednej filiżanki

Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile

potrzebujesz, dzięki czemu zużywa o 66%

mniej prądu i wody, pomagając chronić

środowisko naturalne.

Zdejmowana pokrywka

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem

umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Wskaźnik kontrolny

Stylowe, czerwone światełko wbudowane w

wyłącznik wskazuje, czy czajnik jest włączony.

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Czajnik można napełnić po otwarciu pokrywki

lub przez dziobek.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

zabezpiecza przed włączeniem pustego

czajnika. Wyłącza się automatycznie po

zagotowaniu wody.

Filtr antywapienny

Filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

i czystszy czajnik.

 

Dane techniczne

Kolor(y): matowy metaliczny

Materiały: Element grzejny: Stal szlachetna,

Obudowa: Stal szlachetna, Wyłącznik i uchwyt

na akcesoria: Tworzywo polipropylenowe

Informacje ogólne

Sieć bezprzewodowa

Stopy antypoślizgowe

Ergonomiczny uchwyt

Łatwe napełnianie przez dziobek

Szeroko otwierana pokrywka

Schowek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika

Obrotowa podstawa

Możliwość napełniania przez pokrywkę i

dziobek

Płaski element grzejny

Dane techniczne

Pojemność: 1,25 L

Moc: 2400 W

Długość przewodu: 0,75 m

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Serwis

2 lata gwarancji
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