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1,5 l, 2400 W

Indicador do nível de água

Preta e prateada

Tampa articulada
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Fervura rápida e simples
Jarro potente, resistência fácil de limpar

Graças à resistência plana, o jarro ferve água rapidamente e é fácil de limpar. O

filtro anti-calcário lavável fornece-lhe água límpida e, consequentemente, bebidas

mais puras.

Fácil de experimentar

Tampa articulada com abertura grande para facilitar o enchimento e a limpeza

Indicadores do nível de água de leitura fácil em ambos os lados

Enrolador do cabo para arrumação fácil

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e posicionar facilmente

Fervura rápida e limpeza fácil

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Filtro de micro-rede para uma chávena de água limpa

Utilização segura

Sistema de segurança multifunções

O botão da tampa mantém-se frio para um contacto seguro
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Destaques

Indicadores do nível de água

Indicadores do nível de água de leitura fácil

em ambos os lados do jarro eléctrico Philips

para utilização destra e esquerdina.

Fácil de encher e limpar

Tampa articulada com abertura grande para

facilitar o enchimento e a limpeza, impedindo

ainda o contacto com o vapor. É também

possível encher o jarro através do bico.

Rebobinador do fio

O cabo pode ser enrolado à volta da base para

facilitar a colocação do jarro na sua cozinha.

Resistência plana

O elemento oculto em aço inoxidável garante

uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

Sistema de segurança multifunções

O sistema de segurança multifunções protege

contra o funcionamento a seco, com desligar

automático

O botão da tampa mantém-se frio

O botão da tampa mantém-se frio para um

contacto seguro.

Filtro de microrede

O filtro de micro-rede amovível no bico retém

todas as partículas de calcário com tamanho

> 200 mícrones e assegura que a água que

coloca na sua chávena está limpa.
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Especificações

Especificações de design

Materiais: Interruptor e suporte de ferramentas:

Polipropileno, Elemento de aquecimento: Aço

inoxidável, Compartimento: Polipropileno/ ABS

Cor(es): Preto e prateado

Especificações gerais

Sem cabo

Suporte antideslize

Pega ergonómica

Enchimento fácil pelo bico

Tampa de abertura larga

Compartimento do fio

Desativação automática

Proteção contra funcionamento a seco

Base de 360 graus

Possibilidade de enchimento pela tampa ou

bico

Resistência plana

Especificações técnicas

Capacidade: 1,5 L

Potência: 2000-2400 W

Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m

Voltagem: 220 - 240 V

Frequência: 50-60 Hz

Dimensões

Dimensões do produto (LxPxA):

16,6x23x24,9 cm

Dimensões da embalagem (LxPxA):

28,7x18,8x23,3 cm

Assistência

2 anos de garantia mundial
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