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Hızlı ve kolay kaynatma
Güçlü su ısıtıcı, kolay temizlenen ısıtma elemanı

Yassı ısıtma elemanı sayesinde bu su ısıtıcı, suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlemesi kolaydır. Yıkanabilir

kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar.

Kullanımı kolay

Kapak ve ağızdan kolay doldurma

Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan menteşeli kapak

Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

Kolay saklama için güç kablosu sarıcı

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

Hızlı kaynama ve kolay temizleme

Kireci önlemek için tek etkili filtre

Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yayvan ısıtma elemanı

Güvenli kullanım

Çoklu güvenlik sistemi
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Özellikler

Kapak ve ağızdan kolay doldurma

Su ısıtıcısı, ağızdan veya menteşeli kapak

açılarak doldurulabilir.

Su seviye göstergeleri

Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli

su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi

göstergeleri bulunur.

Güç kablosu sarıcı

Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı

mutfağınızda dağınıklık yaratmadan

saklayabilirsiniz.

Çoklu güvenlik sistemi

Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda

otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik

sistemi.

Kordonsuz 360° döner taban

Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak

üzerinde 360° dönen taban.

Tekli etki filtresi

Kireci önlemek için tek etkili kireç önleyici

filtre. Sonuç ortada: daha temiz su ve su

ısıtıcısı.

Yayvan ısıtma elemanı

Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama

ve kolay temizlik sağlar.

Menteşeli kapak

Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı

bulunan, ayrıca buharla teması önleyen

menteşeli kapak.
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Teknik Özellikler

Tasarım özellikleri

Renk(ler): Beyaz ve bej

Isıtma parçası: Paslanmaz çelik

Ana Malzeme: Polipropilen (PP)

Malzeme düğmesi: Polipropilen (PP)

Genel özellikler

Kablosuz

Kaymaz ayak

Ergonomik tutma yeri

Ağızdan kolay doldurma

Geniş açılan kapak

Kablo Saklama

Otomatik kapanma

Kaynama-Susuz Kalma Koruması

360 dereceli taban

Kapak ve aynı zamanda musluk tıpası

Yayvan ısıtma elemanı

Teknik spesifikasyonlar

Kapasite: 1,6 L

Kordon uzunluğu: 0,75 m

Frekans: 50/60 Hz

Güç: 2000 - 2400 W

Gerilim: 220-240 V

Boyutlar

Ürün boyutları (GxDxY): 16,6 x 23 x 24,9 cm

Ambalaj boyutları (GxDxY): 28,7 x 18,8 x

23,3 cm

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑03‑18

Sürüm: 12.1.1

EAN: 08 71010 36249 98

www.philips.com

http://www.philips.com/

