Grelnik vode
1,7 l moči 2400 W
Oznaka za 1 skodelico
Bela in siva
Zgibni pokrov

HD4649/00

Zavrite samo potrebno količino vode
Prihranite do 66 % energije
Edinstvena oznaka za eno skodelico tega stilsko oblikovanega grelnika vode
Philips HD4649/00 vam omogoča, da zavrete samo potrebno količino vode. Tako
lahko enostavno prihranite do 66 % energije in zmanjšate svoj vpliv na okolje
Zavrite le potrebno količino vode
Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode
Preprosta uporaba
Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec
Zgibni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje
Jasne oznake za vodo na obeh straneh
Indikator označuje, da je grelnik vode vklopljen
Navijalnik napajalnega kabla za enostavno 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

Grelnik vode

HD4649/00

Značilnosti
Indikator za eno skodelico

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Navijalnik napajalnega kabla

Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko
vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo do
50 % energije in vode ter prispevajo k
boljšemu okolju.

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

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako
grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Večstopenjski varnostni sistem
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje
izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob
pripravi.

Filter proti vodnemu kamnu

Kontrolna lučka

Zgibni pokrov

Snemljivi ﬁlter proti vodnemu kamnu
zagotavlja, da je voda v kozarcu vedno čista.
Elegantni rdeči indikator v stikalu za
vklop/izklop označuje, kdaj je grelnik vode
vklopljen.
Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Zgibni pokrov z veliko odprtino za enostavno
polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s
paro.
Oznake za nivo vode

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali
odprtino v pokrovu.
Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla grelnika
vode Philips zagotavlja hitro vretje in
enostavno čiščenje.

Jasne oznake za vodo na obeh straneh
električnega grelnika vode Philips na levi in
desni strani.

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi
lahko zmanjšate stroške, porabo energije in
izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih prizadevanja za
varovanje okolja – energijska učinkovitost,
embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in
odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko
dobo.

Grelnik vode

HD4649/00

Speciﬁkacije
Oblikovne speciﬁkacije
Materiali: Grelni element: nerjavno jeklo,
Ohišje: polipropilen/ABS, Stikalo in nosilec za
orodje: polipropilen
Barva: Bela in siva

Samodejni izklop
Samodejni varnostni izklop
360-stopinjski podstavek
Polnjenje skozi pokrov in dulec
Ploščati grelni element

Dimenzije
Dimenzije izdelka (Š x G x V): 16 x 24,4 x
22,2 cm
Dimenzije embalaže (Š x G x V): 23 x 19 x
27,5 cm

Splošne speciﬁkacije
Brezžično
Nedrseče noge
Ergonomski ročaj
Preprosto polnjenje skozi dulec
Široko odpiranje pokrova
Shranjevanje kabla

Tehnične speciﬁkacije
Zmogljivost: 1,7 L
Napajanje: 2400 W
Dolžina kabla: 0,75 m
Napetost: 220–240 V
Frekvenca: 50-60 Hz

Servis
2-letna mednarodna garancija
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