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Gyors és egyszerű forralás
Hatékony vízforraló, könnyen tisztítható fűtőelemmel

Nem lenne nagyszerű, ha a víz másodpercek alatt felforrna, és a Philips vízforraló is egyszerűen tisztítható lenne?

A lapos fűtőelem gyors forralást tesz lehetővé és könnyen tisztítható. A mosható vízkőszűrő tiszta vizet, azaz

tisztább italokat biztosít.

Könnyen használható

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

Nagy nyílású, billenő fedél - egyszerű tisztítás és vízfeltöltés

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon

Vezetékfelcsévélő - egyszerű tárolás

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Különálló szűrő a vízkő elleni védelemért

Biztonságos használat

Többrétű biztonsági rendszer



Vízforraló HD9300/90

Fénypontok

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a fedő

nyílásán át is feltölthető.

Billenő fedél

Nagy nyílással ellátott billenő fedél a tisztítás

és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől

való védelem biztosítása érdekében.

Vízszintjelző

Könnyen leolvasható vízszintjelzés a Philips

elektromos vízforraló mindkét oldalán bal- és

jobbkezes használathoz.

Vezetékfelcsévélő - egyszerű tárolás

A kábel feltekerhető a tartórészre, így a

készülék egyszerűen elhelyezhető a

konyhában.

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a rövidzárlat és a

víz nélküli forralás ellen - automata

kikapcsolás, ha készen van vagy leemeli az

alapról.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Egyoldalú szűrő

Önálló vízkőszűrő a vízkő elleni védelemért. Az

eredmény: tisztább víz a csészében és tisztább

vízforraló.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): fekete

Fűtőelem: Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: ABS műanyag

A kapcsoló anyaga: Polipropilén (PP)

Általános jellemzők

Vezeték nélküli

Csúszásmentes lábak

Ergonomikus markolat

Egyszerű újratöltés a kitöltőnyíláson keresztül

Széles nyílás

Vezetéktárolás

Automatikus kikapcsolás

Szárazforralás elleni védelem

360 fokban elforgatható talp

Betöltés fedélen vagy kitöltőnyíláson

Lapos fűtőelem

Műszaki adatok

Tároló kapacitás: 1.6 L

Vezetékhossz: 0,75 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Tápellátás: 2000 - 2400 W

Feszültség: 220-240 V

Méretek

Termék méretei (sz x mé x ma):

16,6x23x24,9 cm

Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma):

28,7x18,8x23,3 cm

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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