
Tējkanna

Daily Collection

 
1,5 l, 2400 W

Ūdens līmeņa indikators

Melni sudrabots

Atverams vāks

 

HD4646/20

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
Jaudīga tējkanna, viegli tīrāms sildelements

Pateicoties plakanajam sildelementam, tējkanna uzvāra ūdeni ātrāk un to ir vieglāk

tīrīt. Mazgājams pretkaļķa filtrs nodrošina tīru ūdeni un dzidrākus dzērienus.

Viegli izmantojams

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Ērta vada uzglabāšana

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Ātra vārīšana un viegla tīrīšana

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Mikrosieta filtrs nodrošina tīru ūdeni

Droša lietošana

Multi drošības sistēma

Nesakarstošs vāks drošai lietošanai



Tējkanna HD4646/20

Izceltie produkti

Ūdens līmeņa indikators

Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās

Philips elektriskās tējkannas pusēs lietošanai

gan no kreisās, gan no labās puses.

Viegla uzpilde un tīrīšana

Atverams vāks ar lielu atveri vieglai uzpildei un

tīrīšanai, novērš arī saskari ar tvaiku. Tējkannu

var uzpildīt arī caur snīpi.

Vada organizators

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē

aizņemtu mazāk vietas.

Plakans sildelements

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements

nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu

tīrīšanu.

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai

un nolikšanai.

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar

automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir

uzvārījies

Nesakarstošs vāks

Nesakarstošs vāks drošai lietošanai.

Mikrosieta filtrs

Noņemamais smalkais mikrosieta filtrs uz

snīpja aiztur visas katlakmens daļiņas ar

lielumu > 200 mikroni un nodrošina, ka krūzēs

ielietais ūdens ir tīrs.

 



Tējkanna HD4646/20

Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

Materiāli: Slēdzis un piederumu turētājs:

polipropilēna, Sildīšanas elements: nerūsējošs

tērauds, Apvalks: polipropilēns/ ABS

Krāsa(s): Melna un sudraba

Vispārējas specifikācijas

Bez vada

Neslīdoša pamatne

Ergonomisks rokturis

Vienkārša uzpilde caur snīpi

Plašs vāka atvērums

Vada glabātuve

Automātiskā izslēgšanās

Vārīšanas aizsardzība

360 grādu grozāma pamatne

Vāks, kā arī teknes pildījums

Plakans sildelements

Tehniskā specifikācija:

Tilpums: 1,5 l

Strāvas padeve: 2000-2400 W

Vada garums: 0,75 m

Spriegums: 220-240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Izmēri

Izstrādājuma izmēri (P x A x G):

16,6x23x24,9 cm

Iesaiņojuma izmēri (PxAxG):

28,7x18,8x23,3 cm

Serviss

2 gadu vispasaules garantija
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