
Grelnik vode

Aluminium
Collection

 
1,5 l moči 2400 W

Modro osvetljen podstavek

Aluminij

Vzmetni pokrov

 

HD4690/00

Kristalno čisto
Najtrpežnejši filter proti vodnemu kamnu na tržišču

Aluminijast grelnik vode z ohišjem, odpornim na praske in prstne odtise. Napredni

filtrirni sistem preprečuje delce vodnega kamna v pijači in kotliček ohranja čist. Ko

je grelnik vode vklopljen, v podstavku sveti elegantna modra svetloba.

Preprosta uporaba

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Ko je voda dovolj vroča, zazvoni zvonec

Ko vklopite grelnik vode, zasveti svetleči obroček

Ergonomski ročaj se udobno prilega vsaki roki

Navijalnik kabla za shranjevanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Trojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Varno za uporabo

Hladno ohišje za varen dotik

Večstopenjski varnostni sistem



Grelnik vode HD4690/00

Značilnosti Specifikacije

Osvetljen svetleči obroček

Modri svetleči obroček osvetli podstavek

grelnika vode, kar mu daje eleganten videz in

prikazuje, ali je kotliček vklopljen.

Vzmetni pokrov

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto

polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s

paro.

Ergonomski ročaj se prilega vsaki roki

Ergonomski ročaj se udobno prilega vsaki roki

za zanesljiv prijem.

Navijalnik kabla za shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

 

Oblikovne specifikacije

Barva: aluminij

Materiali: Grelni element: nerjavno jeklo,

Ohišje: nerjavno jeklo, Stikalo in nosilec za

orodje: polipropilen

Teža aparata: 1,65 kg

Splošne specifikacije

Brezžično

Nedrseče noge

Ergonomski ročaj

Preprosto polnjenje skozi dulec

Široko odpiranje pokrova

Shranjevanje kabla

Samodejni izklop

Samodejni varnostni izklop

360-stopinjski podstavek

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2400 W

Zmogljivost: 1,5 L

Dolžina kabla: 0,75 m

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 16,2 x 27,7 x

23,6 cm

Dimenzije embalaže (Š x G x V): 27,3 x 22,6 x

31,8 cm

Servis

2-letna mednarodna garancija

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2019‑03‑07

Različica: 5.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

