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Fierbere rapidă şi uşoară
Fierbător puternic, element de încălzire uşor de curăţat

Datorită elementului plat de încălzire, fierbătorul fierbe rapid apa şi este uşor de curăţat. Filtrul anticalcar lavabil

oferă apă curată şi băuturi mai curate.

Uşor de utilizat

Umplere uşoară prin capac şi prin gura de scurgere

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Filtru cu o singură acţiune pentru protecţie împotriva calcarului

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Sigur în utilizare

Sistem de siguranţă multiplă



Fierbător HD9300/13

Repere

Umplere uşoară prin capac şi prin gura de

scurgere

Fierbătorul poate fi umplut prin gura de

scurgere sau prin deschiderea capacului

rabatabil.

Indicatoare nivel apă

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe

ambele părţi ale fierbătorului electric Philips

pentru utilizarea de către stângaci şi dreptaci.

Bobină pentru cablu

Cablul poate fi împachetat în jurul bazei, de

aceea este uşor să aşezi fierbătorul în

bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva

încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când

este gata.

Bază Pirouette 360° fără fir

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi

amplasare uşoare.

Filtru cu o singură acţiune

Filtru unic pentru protecţie împotriva calcarului.

Drept rezultat: o ceaşcă de apă mai curată şi

un fierbător mai curat.

Element de încălzire plat

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură

fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Capac cu balamale

Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere

şi curăţare uşoare, evitând de asemenea

contactul cu aburul.
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Specificaţii

Specificaţii de design

Culori: Alb şi bej

Element de încălzire: Oţel inoxidabil

Material carcasă: Polipropilenă (PP)

Comutator pentru material: Polipropilenă (PP)

Specificaţii generale

Fără fir

Sistem anti-alunecare

Mâner ergonomic

Umplere uşoară prin gura de scurgere

Capac cu deschidere largă

Sistem depozitare cablu

Oprire automată

Protecţie fierbere uscată

bază 360 grade

Capac şi gură de umplere în acelaşi timp

Element de încălzire plat

Specificaţii tehnice

Capacitate: 1,6 l

Lungime cablu: 0,75 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 2000 - 2400 W

Tensiune: 220-240 V

Dimensiuni

Dimensiuni produs (G x A x Î): 16,6 x 23 x

24,9 cm

Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 28,7 x

18,8 x 23,3 cm

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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