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Puikaus skonio karšti gėrimai
Jūsų gėrimui pritaikyta temperatūra

Karštą gėrimą reikia ruošti tinkamoje temperatūroje: žaliai arbatai pagaminti reikia

iki 80 °C temperatūros, tirpiai kavai 90 °C, o juodai arbatai, karštam šokoladui ar

sriubai – 100 °C. Pasukite elektrinio „Philips“ virdulio valdymo rankenėlę iki

reikiamos piktogramos ir mėgaukitės savo mėgstamu gėrimu.

Puikaus skonio karšti gėrimai

Temperatūros valdymo jungiklis, kad skonis būtų geriausias

Paprasta naudotis

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose pusėse

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Greitai užverda ir lengva valyti

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Tvirto metalo virdulys su apdoroto nerūdijančio plieno korpusu

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Saugu naudoti

Daugiafunkcė saugumo sistema



Virdulys HD4631/20

Ypatybės Specifikacijos

Rankinis temperatūros valdymas

Temperatūros valdymo jungiklis, kad jūsų

gėrimų skonis būtų geriausias.

Vieno puodelio indikatorius

Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl

galite lengvai sutaupyti iki energijos bei

vandens ir sumažinti poveikį gamtai.

Atverčiamas dangtis

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo

anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat

apsaugoma nuo kontakto su garais.

Bevielis 360° sukamas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau

pakelti ir uždėti.

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras

Išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras

užtikrina, kad į puoduką pilamas vanduo yra

švarus.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas –

greitas užvirimas ir lengvas valymas.

 

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): šlifuoto metalo - juoda

Medžiagos: Kaitinimo elementas: nerūdijančio

plieno, Korpusas: nerūdijančio plieno ir PP,

Jungiklis ir laikiklis: polipropileno

Bendrosios specifikacijos

Belaidė

Neslystančios kojelės

Ergonomiška rankenėlė

Paprasta pildyti pro snapelį

Platus atidarymo dangtis

Laido laikymas

Automatinis išjungimas

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo

360 laipsnių pagrindas

Pildymas per dangtelį ir per snapelį

Plokščias kaitinimo elementas

Techniniai duomenys

Talpa: 1,6 l

Maitinimas: 2400 W

Maitinimo laido ilgis: 0,75 m

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Matmenys

Gaminio matmenys (P x A x G): 16,3 x 26,8 x

25 cm

Pakuotės matmenys (P x G x A): 28,2 x 18,6 x

32,2 cm

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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