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Dijital sıcaklık kontrollü
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Sıcak tutma

 

HD4686/90 Mükemmel lezzetli sıcak içecekler
İçeceğinize en uygun sıcaklık ayarlarıyla

En iyi lezzet için sıcak içeceklerin ideal sıcaklıkta yapılması gerekir: yeşil çay için

80°C, hazır kahve için 90°C ve siyah çay, sıcak çikolata veya çorba için 100°C su

sıcaklığı gerekir. Su ısıtıcınızda doğru sıcaklığı seçin ve sevdiğiniz içeceği keyifle

yudumlayın.

Mükemmel lezzetli sıcak içecekler

Dijital sıcaklık ayarları: 40, 80, 90 ve 100°C

Sıcak tutma fonksiyonu suyu ayarladığınız derecede tutar

Kullanımı kolay

Kolay doldurma ve temizlik için döndürülerek açılan kapak

Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

Su hazır olduğunda zil çalar

Su ısıtıcı açıldığında ışık yanar

Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

Hızlı kaynama ve kolay temizleme

Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

Temiz bir fincan su için üçlü kireç önleyici filtre

Güvenli kullanım

Güvenle dokunabileceğiniz soğuk gövde

Çoklu güvenlik sistemi



Su ısıtıcı HD4686/90

Özellikler Teknik Özellikler

Dijital sıcaklık kontrolü

40, 80, 90 ve 100°C sıcaklık ayarlarını

kullanarak çayınızı, hazır kahvenizi, çorbanızı

veya eriştenizi tam istediğiniz sıcaklıkta

hazırlayabilirsiniz.

Sıcak tutma fonksiyonu

Sıcak tutma fonksiyonu suyu ayarladığınız

derecede tutar.

Döndürülerek açılan kapak

Kolay doldurma ve temizlik için döndürülerek

açılan ve buharla teması önleyen kapak.

Yayvan ısıtma elemanı

Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama

ve kolay temizlik sağlar.

Kireç önleyici filtre

Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen üçlü kireç

önleyici filtre.

Kordonsuz 360° döner taban

Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak

üzerinde 360° dönen taban.

 

Tasarım özellikleri

Malzemeler: Isıtma elemanı: Paslanmaz çelik,

Muhafaza: Paslanmaz çelik ve PP, Anahtar ve

aksesuar tutucu: Polipropilen

Renk(ler): Siyah, metalik ve kırmızı

Genel özellikler

Kablosuz

Kaymaz ayak

Ergonomik tutma yeri

Ağızdan kolay doldurma

Geniş açılan kapak

Kablo toplama

Otomatik kapanma

Kaynama-kuruma koruması

360 dereceli taban

Kapak ve aynı zamanda musluk tıpası

Yayvan ısıtma elemanı

Teknik spesifikasyonlar

Kapasite: 1,5 l

Güç: 2400 W

Kordon uzunluğu: 0,75 m

Gerilim: 220-240 V

Frekans: 50-60 Hz

Boyutlar

Ürün boyutları (GxDxY): 14,6 x 25,1 x 22,2 cm

Ambalaj boyutları (GxDxY): 31,6 x 18,8 x

23,3 cm

Servis

Uluslararası 2 yıl garanti

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑03‑07

Sürüm: 8.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 33599 13

www.philips.com

http://www.philips.com/

