
Virdulys
 

1,7 l, 2400 W

1 puodelio indikatorius

Baltas ir pilkas

Atlenkiamas dangtelis

 

HD4649/00

Virkite tik tiek, kiek reikia
Sutaupykite iki 66 % energijos

Unikali šio stilingo „Philips“ virdulio HD4649/00 „vieno puodelio indikatoriaus“

funkcija suteiks jums galimybę užvirti tik tiek vandens, kiek jums reikia. Todėl galite

lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti gamtai daromą poveikį.

Virkite tai, ką norite

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Paprasta naudotis

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose pusėse

Lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Greitai užverda ir lengva valyti

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Saugu naudoti

Daugiafunkcė saugumo sistema



Virdulys HD4649/00

Ypatybės

Vieno puodelio indikatorius

Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl

galite lengvai sutaupyti iki 50 % energijos ir

sumažinti poveikį gamtai.

Signalinė lemputė

Elegantiška lemputė integruota į

įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada

virdulys įjungtas.

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Arbatinukas gali būti papildomas pro dangtelį

ir snapelį.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančiojo plieno „Philips“ virdulio

paslėptas elementas – greitas užvirimas ir

lengvas valymas.

Bevielis 360° sukamas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau

pakelti ir uždėti.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo

vandens išgaravimo – ji automatiškai

išsijungia, kai vanduo užverda.

Atlenkiamas dangtelis

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo

anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat

apsaugoma nuo kontakto su garais.

Vandens lygio indikatoriai

Lengva matyti vandens lygio indikatorius

abiejose šio elektrinio „Philips“ virdulio pusėse

kairiarankiams ir dešiniarankiams.

Maitinimo laido suktukas

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl

virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras

Išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras

užtikrina, kad į puoduką pilamas vanduo yra

švarus.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

 



Virdulys HD4649/00

Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Medžiagos: Kaitinimo elementas: nerūdijančio

plieno, Korpusas: polipropileno/ ABS, Jungiklis

ir laikiklis: polipropileno

Spalva (-os): Balta ir pilka

Bendrosios specifikacijos

Belaidė

Neslystančios kojelės

Ergonomiška rankenėlė

Paprasta pildyti pro snapelį

Platus atidarymo dangtis

Laido laikymas

Automatinis išjungimas

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo

360 laipsnių pagrindas

Pildymas per dangtelį ir per snapelį

Plokščias kaitinimo elementas

Techniniai duomenys

Talpa: 1,7 l

Maitinimas: 2400 W

Maitinimo laido ilgis: 0,75 m

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Matmenys

Gaminio matmenys (P x A x G):

16x24,4x22,2 cm

Pakuotės matmenys (P x G x A):

23x19x27,5 cm

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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