
Чайник
 

0,7 л, 1650 W

Лични настройки

Дървесно кафяво/сметаново бяло

Голям филтър за чай

 
HD7311

Накарайте чая да оживее
Сварен по традиционния начин, за да усетите богатия вкус и аромат

Интелигентната електрическа кана Philips ви помага да усетите аромата на всяка чаша чай. Със съчетанието от специално

проектирания чайник за запарване, естествения и удобен процес на приготвяне и чай с най-доброто качество можете да се

наслаждавате на уникално удоволствие от вкуса всеки път.

Специално за приготвяне на чай

Голям филтър за чай за най-добър аромат

Двустенният съд поддържа чая топъл

Материали от гладка неръждаема стомана за филтъра и съда

За най-богатия вкус

Оптимална температура и време за приготвяне

Бутони за бърз избор за популярни видове чай

Лични настройки за повече разнообразие от чай

Специална функция на светещия пръстен

Подходящ за всеки вид чай

Насипни листа или пликчета чай
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Акценти

Голям филтър за чай

Големият филтър и кръглата форма на чайника Philips

позволяват на аромата на чая да се развие напълно.

Двустенен съд

Двустенният съд на чайника поддържа чая топъл.

Материали от неръждаема стомана

Дори най-нежните аромати се разкриват, тъй като са

използвани само подбрани материали, които са и

лесни за почистване.

Бутони за бърз избор

Четирите бутона за бърз избор улесняват

приготвянето на най-популярните видове чай,

включително черен, зелен, ройбос и плодов и билков.

Трябва само да изберете чая, който ви се пие, и да

го приготвите при оптималните температура и

време.

Лични настройки

С личните настройки можете да изберете сами

температурата и времето за приготвяне. Регулируема

температура: 60-100ºC. Регулируемо време за

приготвяне: 1-10 мин.

Специална функция на светещия пръстен

След като поставите филтъра, светещият пръстен

започва постепенно да се запълва, докато се достигне

оптималното време за приготвяне, след което

можете да извадите чаените листа. Така никога няма

да закъснеете с изваждането им.

Насипни листа или пликчета чай

Можете да използвате всякакви видове чай. Чайникът

е подходящ както за насипни листа, така и за

пликчета чай.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Материали: Неръждаема стомана

Цвят (цветове): Дървесно кафяво и сметаново бяло

Технически данни

Вместимост: 0,7 л

Захранване: 1385-1650 W

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 Hz

Размери

Размери на изделието (ШxДxВ): 19,5 x 19,5 x 23 см

Размери на опаковката (ШxДxВ): 36,5 x 20,5 x

23,5 см

Сервиз

2 години международна гаранция
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