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ας µε δυνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας

 ρόφηµα απαιτείται συγκεκριµένη θερµοκρασία που κυµαίνεται από τη θερµοκρασία 

υ είναι έτοιµα για να τα πιείτε µέχρι το βρασµό. Επιλέξτε απλά τη θερµοκρασία που 

νώντας το διακόπτη ελέγχου και απολαύστε τέλειο στιγµιαίο καφέ, στιγµιαία σούπα µε 

ο ή µαύρο τσάι.

µένο
τότητα ελέγχου θερµοκρασίας για διάφορα ροφήµατα
ρο διπλής δράσης για καθαρό νερό και ακόµη καθαρότερο βραστήρα
εδη αντίσταση για γρήγορο βρασµό και εύκολο καθαρισµό

λής χρήση
στό κλείδωµα, αντιθερµικό καπάκι για µέγιστη ασφάλεια
ιο ακριβείας που αποτρέπει το πιτσίλισµα µε καυτό νερό
µατος τερµατισµός λειτουργίας σε περίπτωση πολύ µικρής ποσότητας νερού

 χρήση
δεικτική λυχνία ανάβει όταν ο βραστήρας είναι ενεργοποιηµένος
ίξεις στάθµης νερού δύο πλευρών για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες

η πιρουέτα 360° για χρήση µε το αριστερό και το δεξί χέρι
 

Philips
Βραστήρας

1,2 λίτρων
2400 W

HD4678
∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας

Φίλτρο διπλής δράσης κατά των αλάτων



 

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Υλικά: PP
• Χρώµα(τα): Φωτεινό λευκό/Έντονο πορτοκαλί /

55

Γενικές προδιαγραφές
• Αυτόµατος τερµατισµός λειτουργίας
• ∆ιπλή προστασία από βρασµό χωρίς νερό
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου
• Χωρίς καλώδιο
• Αντιολισθητικά πέλµατα
• Εργονοµική λαβή
• Καπάκι µεγάλου ανοίγµατος
• Βάση 360 µοιρών
• Καπάκι και στόµιο πλήρωσης

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ρεύµα: 2000-2400 W
• Μήκος καλωδίου: 0,75 m
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50-60 Hz
• Χωρητικότητα: 1,2 ml

Αξεσουάρ
• Φίλτρο: HD 4983
•

Βραστήρας
1,2 λίτρων 2400 W 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-02-09

Έκδοση: 3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
HD46

Κύρια ση

∆υνατότη
Για κάθε ρό
θερµοκρασ
Γυρνώντας 
να επιλέξετ
το βασικό σ
σούπα ή τα

Φίλτρο δι
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πλής δράσ
ιπλής δράσ
κτης αλάτω
ι στο νερό ε
ά των υπόλ
υ θερµοκρασίας
είται µια συγκεκριµένη 
 βέλτιστο τελικό αποτέλεσµα. 
 ελέγχου θερµοκρασίας, µπορείτε 
ρασία του νερού. Βεβαιωθείτε ότι 

α το τσάι, το στιγµιαίο καφέ, τη 
ι στη θερµοκρασία που θέλετε.

ης κατά των αλάτων
ης λειτουργεί µε δύο τρόπους: 
ν συγκρατεί τα άλατα που 
νώ το κανονικό φίλτρο εµποδίζει 
οιπων σωµατιδίων στο ρόφηµά 
ϊόντος
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