
Vattenkokare

Viva Collection

 

1,2 l, 2 400 W

Temperaturkontroll

Svart

Lock med gångjärn

 

HD4678/20

Mycket enklare att tillreda ett fantastiskt mate

Med optimala temperaturinställningar för ditt mate

Temperaturväljare perfekt för tillredning av mate. Stängs av när den når önskad

temperatur.

Perfekt för tillredning av mate

Temperaturreglage för perfekt tillredning av mate

Enkel att använda

Lättavlästa vattennivåindikatorer på båda sidorna

Sladdvinda för enkel förvaring

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering

Lock med gångjärn med stor öppning för enkel påfyllning och rengöring

Indikator för en kopp för att koka endast så mycket vatten som du behöver

Indikeringslampan visar när vattenkokaren är på

Snabb kokning och enkel rengöring

Avkalkningsfilter ger en ren kopp med hett vatten

Platt värmeelement för snabb kokning och enkel rengöring

Säker användning

Flera säkerhetssystem



Vattenkokare HD4678/20

Funktioner Specifikationer

Temperaturreglage för mate

Temperaturreglaget ger den perfekta

temperaturen som behövs för att tillreda mate

på ett mycket enklare sätt.

Nätsladdvinda

Sladden kan lindas runt bottenplattan, så att

det är lätt att placera vattenkokaren i köket.

Flera säkerhetssystem

Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med

automatisk avstängning när vattnet är klart eller

när vattenkokaren lyfts upp från bottenplattan.

Vattennivåindikatorer

Lättavlästa vattennivåindikatorer på båda

sidorna av den elektriska vattenkokaren från

Philips för användning med vänster eller höger

hand.

Avkalkningsfilter

Avkalkningsfilter ger en ren kopp med hett

vatten och renare vattenkokare.

Sladdlös 360° vridbar basplatta

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel

lyftning och placering.

Platt värmeelement

Det dolda elementet i rostfritt stål garanterar

snabb kokning och enkel rengöring.

Lock med gångjärn

Lock med gångjärn med stor öppning för enkel

påfyllning och rengöring. Användaren undviker

också ångkontakt.

Koppindikator

Gör det möjligt för konsumenter att koka den

mängd vatten de behöver. Det sparar både

energi och vatten, vilket bidrar till en bättre

miljö.

Indikeringslampa

En elegant lampa för på/av-knappen visar när

vattenkokaren är på.

 

Designspecifikationer

Värmeelement: Rostfritt stål

Material, hölje: ABS-plast

Material för strömbrytare: Polypropen (PP)

Färg(er): Svart och silver

Allmänna specifikationer

Trådlös

Stabiliserande fötter

Ergonomiskt grepp

Enkel hällpip

Lock med stor öppning

Sladdförvaring

Automatisk avstängning

Torrkokningsskydd

360-graders basplatta

Lock samt hällpip

Platt värmeelement

Tekniska specifikationer

Kapacitet: 1,2 l

Sladdlängd: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 2 000–2 400 W

Spänning: 220-240 V

Mått

Produktmått (B x D x H): 16 x 24,4 x 22,2 cm

Förpackningens mått (B x D x H): 23 x 19 x

27,5 cm

Service

2 års världsomfattande garanti
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