
 

 

Philips
Elkande

1,7 L 2400 W
blåt lys børstet metal

HD4667/20
Hurtig og nem kogning

Kraftfuldt, fladt varmelegeme, der rengøres nemt
Den robuste elkande i metal har et fladt varmeelement, der giver dig kogende vand på 
sekunder, og det er nemt at rengøre. Det vaskbare anti-kalkfilter giver dig klart vand og 
klarere drikke.

Nem at anvende
• Nem påfyldning via låg og tud
• Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør det nemt at fylde og rengøre kanden
• Letlæselige vandstandsindikatorer på begge sider
• Kanden lyser op, når der er tændt for den
• Nem ledningsopbevaring
• Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering.

Hurtig kogning og nem rengøring
• Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring
• Solid elkande i børstet rustfrit stål
• Tredobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand

Sikker brug
• Koldt yderkabinet som er sikker at berøre
• Fire-vejs sikkerhedssystem



 Oplyst vandstandsvindue

Kanden lyser op med et klart blåt lys, når der er 
tændt for den.

Låg med fjederlukkemekanisme

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør 
det nemt at fylde og rengøre kanden. Dette sikrer 
også, at man ikke kommer i kontakt med dampen.

Nem påfyldning via låg og tud

Elkanden kan fyldes via tuden eller ved at åbne låget.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer 
hurtig kogning og nem rengøring.

Anti-kalkfilter

Tredobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand og en 
renere kande.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft 
og placering.
HD4667/20

Specifikationer
Designspecifikationer
• Farve(r): børstet metal - sort
• Materialer: Varmelegeme: Rustfrit stål, Kabinet: 

rustfrit stål, Kontakt og tilbehørsholder: 
Polypropylen

Generelle specifikationer
• Ledningsfri
• Skridsikre fødder
• Ergonomisk greb
• Nem påfyldning via tud
• Låg med bred åbning
• Ledningsopbevaring
• Auto-sluk
• Sikring mod tørkogning
• 360° basisenhed
• Låg og hældetud
• Fladt varmelegeme

Tekniske specifikationer
• Kapacitet: 1,7 l
• Strøm: 2000-2400 W
• Ledningslængde: 0,75 m
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz

Mål
• Produktmål (B × D × H): 16,7 x 24,2 x 22,8 cm
• Emballagemål (B x D x H): 24,8 x 20,4 x 28,8 cm

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret
•

Udgivelsesdato  
2012-02-28

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com

Vigtigste nyheder
Elkande
1,7 L 2400 W blåt lys børstet metal

http://www.philips.com

