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1,7 L 2400 W

1-kops-indikator

Sølv/sort

Hængslet låg

 

HD4677/20

Kog kun det, du skal bruge
Denne elkande sparer op til 66 % energi

Den unikke "1-kops-indikator"-funktion på denne elegant designede Philips-

elkande HD4677/20 gør det muligt at koge præcis den mængde vand, du har brug

for. Det betyder, at du på en nem måde kan spare op til 66 % energi og mindske

din påvirkning af miljøet

Kog det, du skal bruge

1-kops-indikatoren sikrer, at du kun koger den mængde vand, du har brug for

Nem at anvende

Letlæselige vandstandsindikatorer på begge sider

Klokke ringer, når vandet er klart

Indikatoren lyser, når elkanden er tændt

Nem ledningsopbevaring

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør det nemt at fylde og rengøre

kanden

Hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Dobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand

Sikker brug

Fire-vejs sikkerhedssystem



Elkande HD4677/20

Vigtigste nyheder Specifikationer

1-kops-indikator

Gør det muligt at koge præcis den mængde

vand, du er brug for, hvilket sparer op til 66 % af

energien og vandforbruget og derved bidrager

til at beskytte miljøet.

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.

Fladt varmelegeme

Det skjulte varmelegeme af rustfrit stål i

Philips-elkanden sikrer en hurtig kogning og

nem rengøring.

Anti-kalkfilter

Dobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand og

en renere kande.

Klokke ringer, når vandet er klart

Klokken gør dig opmærksom på, når vandet

koger.

 

Designspecifikationer

Materialer: Varmelegeme: Rustfrit stål,

Kabinet: Polypropylen/ABS, Kontakt og

tilbehørsholder: Polypropylen

Farve(r): Sort og sølv

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

Strøm: 2400 W

Ledningslængde: 0,75 m

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Kapacitet: 1700 ml

Mål

Produktmål (B × D × H): 16,2 x 26,5 x 22 cm

Emballagemål (B x D x H): 22 x 18,1 x 32,2 cm

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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