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Βράστε την ποσότητα που χρειάζεστε
Εξοικονομήστε ενέργεια έως και 66%

Το μοναδικό χαρακτηριστικό "ένδειξη ενός κυπέλλου" αυτού του κομψά σχεδιασμένου

βραστήρα HD4649/00 της Philips σας επιτρέπει να βράζετε μόνο την ποσότητα νερού που

χρειάζεστε. Ως εκ τούτου, μπορείτε εύκολα να εξοικονομήσετε ενέργεια έως και 66% και να

μειώσετε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Βράστε την ποσότητα που χρειάζεστε

Ένδειξη ενός κυπέλλου για να βράζετε μόνο όσο νερό χρειάζεστε

Άνετη χρήση

Καπάκι και στόμιο για εύκολο γέμισμα

Σπαστό καπάκι με μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα και καθαρισμό

Ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού και στις δύο πλευρές

Η λυχνία υποδεικνύει πότε ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος

Υποδοχή καλωδίου για εύκολη φύλαξη

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη ανύψωση και τοποθέτηση

Γρήγορος βρασμός και εύκολος καθαρισμός

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό

Φίλτρο κατά των αλάτων για πεντακάθαρο νερό

Ασφαλής χρήση

Σύστημα ασφαλείας τεσσάρων δρόμων



Βραστήρας HD4649/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ένδειξη ενός κυπέλλου

Επιτρέπει στους καταναλωτές να βράζουν την

ποσότητα νερού που χρειάζονται, εξοικονομώντας

έως και 50% ενέργεια και νερό, συμβάλλοντας στην

προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτική λυχνία

Κομψό κόκκινο φως, ενσωματωμένο στο διακόπτη

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, όταν ο βραστήρας

είναι ενεργοποιημένος.

Καπάκι και στόμιο για εύκολο γέμισμα

Ο βραστήρας μπορεί να γεμίσει μέσω του στομίου ή

μέσω του ανοιγόμενου καπακιού.

Επίπεδη αντίσταση

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι του

βραστήρα Philips εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και

εύκολο καθαρισμό.

Φίλτρο κατά των αλάτων

Φίλτρο κατά των αλάτων για καθαρό νερό και

καθαρότερο βραστήρα.

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη

ανύψωση και τοποθέτηση.

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικά: Θερμαντικό στοιχείο: Ανοξείδωτο ατσάλι,

Περίβλημα: Πολυπροπυλένιο/ ABS, Διακόπτης &

εργαλειοθήκη: Πολυπροπυλένιο

Χρώμα(τα): Λευκό και γκρι

Γενικές προδιαγραφές

Χωρίς καλώδιο

Αντιολισθητικά πέλματα

Εργονομική λαβή

Στόμιο για εύκολο γέμισμα

Καπάκι μεγάλου ανοίγματος

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Προστασία από βρασμό χωρίς νερό

Βάση 360 μοιρών

Καπάκι και στόμιο πλήρωσης

Επίπεδη αντίσταση

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα: 1,7 l

Ρεύμα: 2400 W

Μήκος καλωδίου: 0,75 m

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 16 x 24,4 x 22,2 εκ.

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 23 x 19 x 27,5 εκ.

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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