
Vattenkokare

Daily Collection

 

1,5 l, 2 400 W

Vattennivåindikator

Svart/silver

Lock med gångjärn

 

HD4646/20

Koka snabbt och enkelt
Kraftfull vattenkokare med ett värmeelement som är lätt att

rengöra

Den här vattenkokaren har ett platt värmeelement som ger dig kokande vatten på

bara några sekunder, och den är lätt att rengöra. Med det tvättbara antikalkfiltret

får du klart vatten och därmed klarare drycker.

Enkel att använda

Lock med gångjärn med stor öppning för enkel påfyllning och rengöring

Lättavlästa vattennivåindikatorer på båda sidorna

Sladdvinda för enkel förvaring

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering

Snabb kokning och enkel rengöring

Platt värmeelement för snabb kokning och enkel rengöring

Micromesh-filter för ständigt rent vatten

Säker användning

Flera säkerhetssystem

Sval knopp på locket för säker hantering



Vattenkokare HD4646/20

Funktioner

Vattennivåindikatorer

Lättavlästa vattennivåindikatorer på båda

sidorna av den elektriska vattenkokaren från

Philips för användning med vänster eller höger

hand.

Enkel påfyllning och rengöring

Lock med gångjärn med stor öppning för enkel

påfyllning och rengöring. Användaren undviker

även ångkontakt. Du kan även fylla på

vattenkokaren via pipen.

Sladdvinda

Sladden kan lindas runt bottenplattan, så att

det är lätt att placera vattenkokaren i köket.

Platt värmeelement

Det dolda elementet i rostfritt stål garanterar

snabb kokning och enkel rengöring.

Sladdlös 360° vridbar basplatta

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel

lyftning och placering.

Flera säkerhetssystem

Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med

automatisk avstängning när vattnet är klart

Knoppen på locket förblir sval

Sval knopp på locket för säker hantering.

Micromesh-filter

Det löstagbara micromesh-filtret på pipen

fångar alla kalkpartiklar större än 200 mikron

och ser till att vattnet du får i koppen är rent.

 



Vattenkokare HD4646/20

Specifikationer

Designspecifikationer

Material: Knapp och verktygshållare:

polypropylen, Värmeelement: rostfritt stål,

Hölje: Polypropylen/ABS

Färg(er): Svart och silver

Allmänna specifikationer

Trådlös

Stabiliserande fötter

Ergonomiskt grepp

Enkel hällpip

Lock med stor öppning

Sladdförvaring

Automatisk avstängning

Torrkokningsskydd

360-graders basplatta

Lock samt hällpip

Platt värmeelement

Tekniska specifikationer

Kapacitet: 1,5 L

Effekt: 2000–2400 W

Sladdlängd: 0,75 m

Spänning: 220 - 240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Mått

Produktmått (B x D x H): 16,6 x 23 x 24,9 cm

Förpackningens mått (B x D x H): 28,7 x 18,8 x

23,3 cm

Service

2 års världsomfattande garanti
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