
Czajnik
 

1,7 l, 2400 W

Wskaźnik poziomu wody

Biały i niebieski

Zdejmowana pokrywka

 

HD4681/00

Czysta woda — czystszy czajnik
Wydajny czajnik z prostym w czyszczeniu elementem

grzejnym

Czy nie byłoby wspaniale móc zagotować wodę w kilka sekund i w prosty

sposób wyczyścić czajnik firmy Philips? Płaski element grzejny umożliwia szybkie

gotowanie wody i jest prosty w czyszczeniu. Zmywalny filtr antywapienny

zapewnia czystą wodę i bardziej klarowne napoje.

Szybkie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

Łatwa obsługa

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Sygnał informuje o zagotowaniu wody

Dwa wskaźniki poziomu wody ułatwiające obsługę leworęczną i praworęczną

Podstawa zawierająca schowek na przewód

Bezpieczeństwo użytkowania

Klapka na zawiasach: łatwa i bezpieczna w użyciu



Czajnik HD4681/00

Zalety Dane techniczne

Sygnał wrzenia

Sygnał informuje o zagotowaniu wody

Wskaźnik kontrolny

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest

włączony

Duże okienko z dwoma wskaźnikami poziomu

wody

Dwa wskaźniki poziomu wody ułatwiające

obsługę leworęczną i praworęczną

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Schowek na przewód

Podstawa zawierająca schowek na przewód

Klapka na zawiasach

Klapka na zawiasach: łatwa i bezpieczna w

użyciu

Płaski element grzejny

Płaski element grzejny umożliwia szybkie

gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr antywapienny

Wyjmowany filtr antywapienny sprawia, że

woda wlewana do filiżanki jest czysta.

 

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Obrotowa

podstawa, Automatyczne wyłączanie,

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika, Schowek na przewód, Stopy

antypoślizgowe, Ergonomiczny uchwyt,

Szeroko otwierana pokrywka

Akcesoria

W zestawie: Filtr dziobka

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,75 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 2000–2400 W

Napięcie: 220–240 V

Pojemność: 1,7 L

Serwis

2 lata gwarancji

Wzornictwo

Kolor: Biały i niebieski

Wykończenie

Materiał elementu grzejnego: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Polipropylen (PP) / stal

szlachetna

Materiał przełącznika: Polipropylen (PP)
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