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Nopeaa ja helppoa keittämistä
Tehokas ja helposti puhdistettava litteä lämmityselementti

Litteän lämmitysvastuksen ansiosta vesi kiehuu hetkessä ja keitin on myös helppo

puhdistaa. Pestävä kalkkisuodatin puhdistaa veden ja takaa juoman raikkauden.

Helppokäyttöinen

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja puhdistusta

Helppolukuiset vesimäärän ilmaisimet molemmilla puolilla

Johdonkelain helpottaa säilyttämistä

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Mikrosuodatin takaa veden puhtauden

Turvallinen

Moniosainen turvajärjestelmä

Turvallinen kannen nuppi pysyy viileänä



Vedenkeitin HD4646/20

Kohokohdat

Vesimäärän ilmaisimet

Helppolukuiset vesimäärän ilmaisimet Philips-

sähkökeittimen molemmilla puolilla vasen- ja

oikeakätisille käyttäjille.

Helppo täyttää ja puhdistaa

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja

puhdistusta sekä suojaa höyryltä. Keittimen voi

täyttää myös kaatonokan kautta.

Johdon säilytysteline

Laite on helppo sijoittaa keittiöön, sillä sen

johto voidaan kiertää alustaan.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut

Kannen nuppi pysyy viileänä

Turvallinen kannen nuppi pysyy viileänä.

Mikrosuodatin

Nokan irrotettava mikrosuodatin pysäyttää

kaikki yli 200 mikronin kokoiset

kalkkihiukkaset ja takaa, että kaadat kuppiin

vain puhdasta vettä.
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Materiaalit: Kytkin ja pidike: polypropyleeni,

Lämmityselementti: ruostumaton teräs, Kotelo:

polypropyleeni/ ABS

Väri(t): Musta ja hopea

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: 1,5 V

Virta: 2 000–2 400 W

Johdon pituus: 0,75 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Mitat

Tuotteen mitat (LxSxK): 16,6 x 23 x 24,9 cm

Pakkauksen mitat (LxSxK):

28,7 x 18,8 x 23,3 cm

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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