
Waterkoker

Viva Collection

 

1,7 liter, 2400 W

1-kopsaanduiding

Wit/lavendel

Scharnierend deksel

 

HD4677/40

Exact de juiste hoeveelheid koken
Deze waterkoker bespaart tot 66% energie

Dankzij de unieke eenkopsaanduiding van deze stijlvolle elektrische HD4677/40-

waterkoker van Philips kookt u precies de hoeveelheid water die u nodig hebt.

Hierdoor bespaart u tot wel 66% energie en spaart u het milieu.

Precies de juiste hoeveelheid koken

Dankzij de eenkopsaanduiding hebt u altijd de juiste hoeveelheid water

Eenvoudig te realiseren

Deksel met veermechanisme en een grote opening voor eenvoudig vullen en

schoonmaken

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant

Belsignaal wanneer het water kookt

Lampje brandt als de koker is ingeschakeld

Snoerwikkelaar voor extra opberggemak

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

Dubbel antikalkfilter voor een kopje helder water

Veilig in gebruik

Vierwegs beveiligingssysteem



Waterkoker HD4677/40

Kenmerken Specificaties

Eenkopsaanduiding

Zo wordt verzekerd dat de consument precies

genoeg water kookt. Hierdoor kan tot 66% aan

energie en water worden bespaard, wat

bijdraagt aan een beter milieu.

Deksel met veermechanisme

Het deksel met veermechanisme en een grote

opening vereenvoudigt vullen en

schoonmaken, en voorkomt contact met stoom.

Plat verwarmingselement

Het verborgen, roestvrijstalen element van de

Philips-waterkoker zorgt voor snel koken en

eenvoudig schoonmaken.

Antikalkfilter

Dubbel antikalkfilter voor een kopje helder

water en een schonere waterkoker.

Belsignaal wanneer het water kookt

U hoort een belsignaal als het water het

kookpunt heeft bereikt.

 

Ontwerpspecificaties

Materialen: Verwarmingselement: roestvrij

staal, Behuizing: polypropyleen/ABS,

Schakelaar en hulpstukhouder: polypropyleen

Kleur(en): Wit en lavendel

Algemene specificaties

Snoerloos

Antislipvoetjes

Ergonomische handgreep

Eenvoudig vullen via schenktuit

Deksel met brede opening

Opbergvak voor snoer

Automatische uitschakeling

Droogkookbeveiliging

Voet met draaihoek van 360 graden

Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

Plat verwarmingselement

Technische specificaties

Capaciteit: 1,7 l

Vermogen: 2400 W

Snoerlengte: 0,75 m

Voltage: 220 - 240 V

Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h): 16,2 x 26,5 x

22 cm

Afmetingen verpakking (b x d x h): 22 x 18,1 x

32,2 cm

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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