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Otomatik sıcak tutma

1700 W

1,9 L su ısıtıcısı

Cam çaydanlık

 

HD7301/00

Tüm aile için her zaman sıcak çay
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu ile

Yeni Philips Çay Makinesi'nin 1,9 L kapasiteli büyük su ısıtıcı haznesiyle tüm

ailenize keyifle çay demleyebilirsiniz. Otomatik Sıcak Tutma fonksiyonu çayınızı

sıcak tutarak istediğiniz zaman içmenize olanak sağlar.

Her zaman sıcak çay

Oto sıcak tutma, çayınızı uygun sıcaklıkta tutar

Suyun kısa sürede ısınması için 1700 Watt ısıtma sistemi

Tüm aile için

Tüm aileye yetecek kadar su kaynatmak için büyük 1,9 L su ısıtıcısı

Tüm aileye çay yapmak için 0,9 L Cam çaydanlık

Kullanımı kolay

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

Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

Temiz bir fincan su için kireç önleyici filtre

Kolay saklama için güç kablosu sarıcı



Çay Makinesi HD7301/00

Özellikler

Otomatik sıcak tutma

Sıcak tutma işlevi su kaynamaya başladığında

otomatik olarak etkinleşir ve siz istediğiniz

sürece çayınızı doğru sıcaklıkta tutar.

1700 Watt ısıtma sistemi

Çay makinesindeki 1700 Watt'lık ısıtma sistemi

suyun hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar.

1,9 L Su ısıtıcısı

Büyük 1,9 L su ısıtıcısı ile tüm ailenize yetecek

kadar çay hazırlamak için su kaynatabilirsiniz.

0,9 L Cam çaydanlık

0,9 L kapasiteli cam çaydanlık tüm aileniz için

çay demlemenize olanak sağlar.

Kordonsuz 360° döner taban

Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak

üzerinde 360° dönen taban.

Yassı ısıtma yüzeyi

Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama

ve kolay temizlik sağlar.

Kireç önleyici filtre

Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen çıkarılabilir kireç

önleyici filtre.

Güç kablosu sarıcı

Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı

mutfağınızda dağınıklık yaratmadan

saklayabilirsiniz.

 



Çay Makinesi HD7301/00

Teknik Özellikler

Tasarım özellikleri

Renkler: Siyah

Isıtma bileşeninin malzemesi: Paslanmaz çelik

Su ısıtıcısının malzemesi: PP plastik

Çaydanlığın malzemesi: Cam

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 1700 W

Kordon uzunluğu: 1 m

Gerilim: 220-240 volt

Kapasite: 1,9 L

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

Aksesuarlar

Cam çaydanlık: 0,9 L

Genel özellikler

360º döner taban

Otomatik sıcak tutma

Kablo sarıcı

Çıkarılabilir kireç önleyici filtre
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