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HD4685/90
Ao seu gosto, exactamente ao seu gosto

Basta escolher a temperatura de que necessita
O novo jarro da Philips dá-lhe liberdade. Escolha entre 40, 60, 80 ou 100 ºC para utilizar 
a água limpa e quente para o que tiver em mente. Quer seja um molho (60 ºC), chá verde 
(80 ºC) ou sopa de macarrão (100 ºC), irá obter exactamente a temperatura certa.

Avançado
• Definir a temperatura para 40, 60, 80 ou 100°C
• A função de manutenção da temperatura mantém a água na temperatura desejada

Exactamente de acordo com as suas necessidades
• Controlo electrónico e preciso da temperatura com iluminação
• A função de memória activa a última definição com um só toque
• O filtro mantém a água e a chaleira limpas

Da forma mais fácil
• Dois indicadores laterais do nível da água para utilização com a mão esquerda ou direita
• Rebobinador do fio para guardar o fio excedente
• Sinal sonoro avisa quando a água chega ao ponto de fervura
 



 Definição de temperatura

A definição de temperatura permite que opte pela 
água aquecida até 40, 60, 80 ou 100°C.

Função de manutenção da temperatura

A função de manutenção da temperatura permite 
que mantenha a água na chaleira a uma determinada 
temperatura.
HD4685/90

Destaques
• Comprimento do fio: 0.75 m •
Especificações gerais
• Sem fio
• Suporte antideslize
• Fácil enchimento pelo bico

Especificações Técnicas
• Potência: 2000-2400 W

• Voltagem: 220-240 V
• Frequência: 50-60 Hz
• Capacidade: 1,0 l

Especificações de design
• Materiais: Aço inoxidável e polipropileno
• Cor(es): Preto/metálico/vermelho /90
Especificações
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