
Tējkanna
 

1,7 l, 2400 W

1 tasītes indikators

Balta/pelēka

Atverams vāks

 

HD4649/00

Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
Ietaupiet līdz pat 66% enerģijas

Izmantojot šīs stilīgās Philips tējkannas HD4649/00 unikālo vienas tasītes

indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādējādi varat ietaupīt līdz

pat 66% enerģijas un samazināt ietekmi uz vidi.

Uzvāriet vajadzīgo ūdens daudzumu

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Viegli izmantojams

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Signāllampiņa norāda, kad tējkanna ir ieslēgta

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Ātra vārīšana un viegla tīrīšana

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Pretkatlakmens filtrs nodrošina tīru ūdeni

Droša lietošana

Multi drošības sistēma



Tējkanna HD4649/00

Izceltie produkti

Vienas krūzes ūdens līm. ind.

Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens

daudzumu, tādēļ par 50% tiek ietaupīta

enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku

lietošanu.

Ieslēgtas tējk. signāll.

Sarkans gaismas indikators

ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad

tējkanna ir ieslēgta.

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot

vāciņu.

Plakans sildelements

Philips tējkannas nerūsējošā tērauda

apslēptais elements nodrošina ātru uzvārīšanu

un vieglu 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.

Atverams vāks

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo

uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar

tvaiku.

Ūdens līmeņa indikators

Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās

Philips elektriskās tējkannas pusēs lietošanai

gan no kreisās, gan no labās puses.

Vada tinējs

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē

aizņemtu mazāk vietas.

Pretkatlakmens filtrs

Izņemamais pretkatlakmens filtrs nodrošina, ka

tasītē ielietais ūdens ir tīrs.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.

 



Tējkanna HD4649/00

Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

Materiāli: Sildīšanas elements: nerūsējošs

tērauds, Apvalks: polipropilēns/ ABS, Slēdzis

un piederumu turētājs: polipropilēna

Krāsa(s): Balta un pelēka

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: 1,7 l

Strāvas padeve: 2400 W

Vada garums: 0,75 m

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Izmēri

Izstrādājuma izmēri (P x A x G):

16x24,4x22,2 cm

Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 23x19x27,5 cm

Serviss

2 gadu vispasaules garantija
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