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1,2 L, 2400 W

Controlul temperaturii

Alb-lavandă

Capac cu balamale

 

HD4678/70

Băuturi fierbinţi gustoase
Cu setări optime de temperatură pentru băutura ta

Pentru aromă maximă, o băutură fierbinte trebuie preparată la o temperatură

ideală: ceaiul verde are nevoie de apă până la 80°C, cafeaua instant de 90°C, iar

ceaiul negru, ciocolata caldă sau supa de 100°C. Roteşte butonul fierbătorului

către pictograma din dreapta şi savurează-ţi băutura preferată.

Băuturi fierbinţi gustoase

Buton de control al temperaturii pentru a asigura nivel maxim de aromă

Uşor de utilizat

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Lampa de control indică dacă fierbătorul este pornit

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Filtru anti-calcar pentru o ceaşcă curată de apă

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Sigur în utilizare

Sistem de siguranţă multiplă



Fierbător HD4678/70

Repere Specificaţii

Control manual al temperaturii

Buton de control al temperaturii pentru a

asigura nivel maxim de aromă pentru băuturile

tale.

Bobină pentru cablu

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de

aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului

în bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva

încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când

este gata

Indicatoare nivel apă

Indicatoarele de nivel al apei uşor de citit de

pe ambele părţi ale fierbătorului electric

Philips pot fi utilizate de către stângaci şi

dreptaci.

Filtru anti-calcar

Filtru anti-calcar pentru o ceaşcă curată de apă

şi un fierbător mai curat.

Bază Pirouette 360° fără fir

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi

amplasare uşoare.

Element de încălzire plat

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură

fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Capac cu balamale

Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere

şi curăţare uşoare, evitând de asemenea

contactul cu aburul.

Indicator pentru o ceaşcă

Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea

de apă de care au nevoie şi economisind

aşadar energie şi apă, contribuind la un mediu

mai sănătos.

Lampa de control

Lampa elegantă încorporată în comutatorul

pornit/oprit indică dacă fierbătorul este pornit.

 

Specificaţii de design

Element de încălzire: Oţel inoxidabil

Material carcasă: Plastic ABS

Material comutator: Polipropilenă (PP)

Culori: Alb şi lavandă

Specificaţii generale

Fără fir

Sistem anti-alunecare

Mâner ergonomic

Umplere uşoară prin gura de scurgere

Capac cu deschidere largă

Sistem depozitare cablu

Oprire automată de siguranţă

Protecţie împotriva încălzirii în gol

Bază 360 de grade

Capac şi gură de umplere în acelaşi timp

Element de încălzire plat

Specificaţii tehnice

Capacitate: 1,2 L

Lungime cablu: 0,75 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 2000 - 2400 W

Tensiune: 220-240 V

Dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x A x H): 16 x 24,4

x 22,2 cm

Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 23 x 19

x 27,5 cm

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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