
Kotliček

Daily Collection

 
1,5 l moči 2400 W

Indikator nivoja vode

Belo-modra

Zgibni pokrov

 

HD4646/70

Hitro in preprosto do vrele vode
Zmogljiv kotliček, grelni element za enostavno čiščenje

Ne bi bilo čudovito, če bi vodo lahko zavreli v nekaj sekundah in nato enostavno

očistili kotliček Philips? Ploščati grelni element omogoča hitro vretje vode in

enostavno čiščenje. Vodoodporni filter proti vodnemu kamnu zagotavlja čisto

vodo in tako tudi čistejše napitke.

Preprosta uporaba

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Zgibni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Navijalnik kabla za shranjevanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Varno za uporabo

Večstopenjski varnostni sistem

Gumb na pokrovu je vedno hladen za varen dotik



Kotliček HD4646/70

Značilnosti Specifikacije

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Kotliček lahko napolnite skozi dulec ali

odprtino v pokrovu.

Navijalnik kabla za shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

kotliček enostavno postavite v kuhinjo.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Filter proti vodnemu kamnu

Filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo in

čistejši kotliček.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

 

Oblikovne specifikacije

Materiali: Grelni element: nerjavno jeklo,

Ohišje: polipropilen/ABS, Stikalo in nosilec za

orodje: polipropilen

Barva: Bela in modra

Splošne specifikacije

Brezžično

Nedrseče noge

Ergonomski ročaj

Preprosto polnjenje skozi dulec

Široko odpiranje pokrova

Shranjevanje kabla

Samodejni izklop

Samodejni varnostni izklop

360-stopinjski podstavek

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 1,5 l

Napajanje: 2000-2400 W

Dolžina kabla: 0,75 m

Frekvenca: 50-60 Hz

Napetost (globalno): 220-240 V

Napetost (Tajvan): 110 V

Dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 16,6 x 23 x

24,9 cm

Dimenzije embalaže (Š x G x V): 28,7 x 18,8 x

23,3 cm

Servis

2-letna mednarodna garancija
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