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Daily Collection

 

1,6 L, 2400 W

Ένδειξη στάθμης νερού

Λευκό μπεζ

Σπαστό καπάκι

 
HD9300/13

Γρήγορος και εύκολος βρασμός
Πανίσχυρος βραστήρας, με επίπεδη αντίσταση που καθαρίζεται εύκολα

Χάρη στην επίπεδη αντίσταση που διαθέτει, ο βραστήρας ετοιμάζει γρήγορα βραστό νερό και, επιπλέον, καθαρίζεται εύκολα. Το

πλενόμενο φίλτρο κατά των αλάτων σάς προσφέρει καθαρό νερό, και επομένως καθαρότερα ροφήματα.

Άνετη χρήση

Καπάκι και στόμιο για εύκολο γέμισμα

Σπαστό καπάκι με μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα και καθαρισμό

Ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού και στις δύο πλευρές

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου ρεύματος για εύκολη φύλαξη

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη ανύψωση και τοποθέτηση

Γρήγορος βρασμός και εύκολος καθαρισμός

Φίλτρο μονής δράσης για προστασία από τα άλατα

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό

Ασφαλής χρήση

Σύστημα πολυ-ασφάλειας
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Χαρακτηριστικά

Καπάκι και στόμιο για εύκολο γέμισμα

Ο βραστήρας μπορεί να γεμίσει μέσω του στομίου ή

μέσω του σπαστού καλύμματος.

Ενδείξεις στάθμης νερού

Οι ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού και στις

δύο πλευρές, καθιστούν τον ηλεκτρικό βραστήρα

Philips ιδανικό τόσο για δεξιόχειρες όσο και για

αριστερόχειρες.

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου ρεύματος

Το καλώδιο τυλίγεται γύρω από τη βάση, έτσι ώστε

να μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το βραστήρα

στην κουζίνα σας.

Σύστημα πολυ-ασφάλειας

Σύστημα πολυ-ασφάλειας κατά του βρασμού χωρίς

νερό, με αυτόματη απενεργοποίηση όταν το νερό

είναι έτοιμο.

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη

ανύψωση και τοποθέτηση.

Φίλτρο μονής δράσης

Φίλτρο μονής δράσης κατά των αλάτων για

προστασία από τα άλατα. Αποτέλεσμα: καθαρότερο

νερό και βραστήρας.

Επίπεδη αντίσταση

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι

εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Σπαστό καπάκι

Σπαστό καπάκι με μεγάλο άνοιγμα για εύκολο

γέμισμα και καθαρισμό, και αποφυγή επαφής με τον

ατμό.
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Προδιαγραφές

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λευκό και μπεζ

Θερμαντικό στοιχείο: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κατασκευής περιβλήματος: Πολυπροπυλένιο

(PP)

Διακόπτης υλικού: Πολυπροπυλένιο (PP)

Γενικές προδιαγραφές

Ασύρματα

Αντιολισθητικά πέλματα

Εργονομική λαβή

Στόμιο για εύκολο γέμισμα

Καπάκι μεγάλου ανοίγματος

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Προστασία βρασμού εν κενώ

Βάση 360 μοιρών

Καπάκι και στόμιο πλήρωσης

Επίπεδη αντίσταση

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα: 1,6 L

Μήκος καλωδίου: 0,75 μ.

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ρεύμα: 2000 - 2400 W

Τάση: 220-240 V

Διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 16,6 x 23 x 24,9 εκ.

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 28,7 x 18,8 x

23,3 εκ.

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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