
Elkande
 

1,7 L 2400 W

Vandstandsindikator

børstet metal

Hængslet låg

 
HD4665/40

Hurtig og nem kogning
Kraftfuldt, fladt varmelegeme, der rengøres nemt

Den robuste Philips-elkande i metal har et fladt varmeelement, der koger vandet hurtigt, og den er nem at

rengøre.

Nem at anvende

Hængslet låg med stor åbning gør det nemt at fylde og rengøre kanden

Letlæselige vandstandsindikatorer på begge sider

Ledningsoprul gør den let at gemme væk

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Nem påfyldning via låg og tud

Indikatoren lyser, når elkanden er tændt

Hurtig kogning og nem rengøring

Solid elkande i børstet rustfrit stål

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Anti-kalkfilter for en ren kop vand

Sikker brug

Multisikkerhedssystem



Elkande HD4665/40

Vigtigste nyheder Specifikationer

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar.

Hængslet låg

Hængslet låg med stor åbning sikrer nem

påfyldning og rengøring, og at du undgår at

komme i kontakt med dampen.

Vandstandsindikatorer

Letlæselig vandstandsindikator på begge sider

af den elektriske Philips-elkande til venstre-

og højrehåndet betjening.

Kande i rustfrit stål

Solid elkande i børstet rustfrit stål

Oprulning til strømledning

Ledningen kan rulles omkring basen, så

kanden ikke fylder så meget i køkkenet.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

Nem påfyldning via låg og tud

Elkanden kan fyldes via tuden eller ved at

åbne det hængslede låg.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer

hurtig kogning og nem rengøring.

Indikatorlys

Flot, integreret lyseffekt i tænd/sluk-kontakten

indikerer, at elkanden er tændt.

Anti-kalkfilter

Anti-kalkfilter for en ren kop vand og en renere

kande.

 

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: 360° basisenhed, Auto-

sluk, Sikring mod tørkogning,

Ledningsopbevaring, Fladt varmelegeme,

Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk),

Ergonomisk greb, Påfyldning via låg og tud,

Låg med fjederlukkemekanisme, Låg med

bred åbning

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1,7 L

Ledningslængde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 2400 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 20,5 x 20,5 x

28 mm

Produktets mål (L x B x H): 16,7 x 24,2 x

22,8 mm

Design

Farve: Hvid, grøn

Overflade

Varmelegemets materiale: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

Materialeskift: Polypropylen
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