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индикатор за 1 чаша

В бледолилаво

Капак на панта

 

HD4676/40

Кипнете точно колкото ви трябва
Тази електрическа кана спестява до 66% енергия

Уникалният "индикатор за 1 чаша" на стилната електрическа кана Philips HD4676/40 ви

позволява да кипнете само толкова вода, колкото ви трябва. Благодарение на това можете

лесно да спестите до 66% енергия и да намалите своето въздействие върху околната среда.

Кипнете точно толкова, колкото ви трябва

Индикатор за 1 чаша, за да кипвате само толкова вода, колкото ви трябва

Лесна употреба

Капак на панта с голям отвор за лесно пълнене и почистване

Лесно отчитане на нивото на водата от двете страни

Звуков сигнал, когато водата ви е готова

Контролната лампичка показва кога каната е включена

Място за навиване на захранващия кабел за лесно съхранение

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне

Бързо кипване, лесно почистване

Плосък нагревателен елемент за бързо загряване и лесно почистване

Филтър с двойно действие против накип за чаша чиста вода

Безопасна употреба

Многостепенна система за безопасност



Електрическа кана HD4676/40

Акценти Спецификации

Индикатор за една чаша

Позволява да кипнете само толкова вода, колкото ви

е необходима, с което спестява до 66% енергия и

вода и допринася за опазване на околната среда.

Плосък нагревателен елемент

Скритият елемент от неръждаема стомана на

електрическата кана Philips осигурява бързо загряване

и лесно почистване.

Филтър против накип

Филтър с двойно действие против накип за чаша

чиста вода и по-чиста кана.

Звуков сигнал, когато водата ви е готова

Звуков сигнал, когато водата ви достигне точката на

кипене.

Многостепенна система за безопасност

Многостепенна система за безопасност срещу

прегаряне на сухо с автоматично изключване, когато

водата е готова.

Капак на панта

Капак на панта с голям отвор за лесно пълнене и

почистване, позволяващ и избягване на контакт с

парата.

 

Спецификации на дизайна

Материали: Нагряващ елемент: неръждаема стомана,

Корпус: полипропилен/ABS, Ключ и захват за

приставки: полипропилен

Цвят (цветове): Бяло и лилаво

Общи спецификации

Безжични

Неплъзгащи се крачета

Ергономично захващане

Лесно пълнене през улея

Широк отвор с капак

Прибиране на кабела

Автоматично изключване

Предпазване срещу прегаряне

основа 360 градуса

Пълнене през капака или през улея за изливане

Плосък нагревателен елемент

Технически данни

Вместимост: 1,0 л

Захранване: 2400 W

Дължина на кабела: 0,75 м

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50-60 Hz

Размери

Размери на изделието (ШxДxВ): 16,2 x 21,6 x

21,9 см

Размери на опаковката (ШxДxВ): 22 x 18,1 x

27,5 см

Сервиз

2 години международна гаранция
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