
Czajnik
 

1,5 l

2200 W

Matowy metaliczny

 
HD9302/21

Stworzony z myślą o trwałości
Odporna na rdzę stal szlachetna

Metalowy czajnik elektryczny HD9302 jest wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej i wyposażony w

funkcję kontroli opracowaną w Wielkiej Brytanii. To trwałe i bezpieczne w użytkowaniu urządzenie.

Trwały, metalowy czajnik

Wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej — bezpieczny i wytrzymały

Funkcja kontroli czajnika opracowana w Wielkiej Brytanii — bezpieczna i niezawodna

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

Łatwa obsługa

Całkowicie zdejmowana pokrywka na zawiasach ułatwia czyszczenie

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia



Czajnik HD9302/21

Zalety

Trwały, metalowy czajnik

Wytrzymały i stylowy metalowy czajnik

wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej

o długim okresie eksploatacji.

Funkcja kontroli czajnika

Funkcja kontroli czajnika opracowana w

Wielkiej Brytanii — bezpieczna i niezawodna.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Całkowicie zdejmowana pokrywka na

zawiasach

Całkowicie zdejmowana pokrywka na

zawiasach ułatwia czyszczenie.

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Czajnik można napełnić po otwarciu uchylanej

pokrywki lub przez dziobek.

Wskaźnik poziomu wody

Czytelny wskaźnik poziomu wody z tyłu.

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

Przewód można owinąć wokół podstawy,

dzięki czemu przechowywanie czajnika jest

łatwiejsze.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Filtr antywapienny

Wyjmowany filtr antywapienny sprawia, że

woda wlewana do filiżanki jest czysta.

 



Czajnik HD9302/21

Dane techniczne

Dane techniczne

Element grzejny: Stal szlachetna

Materiał obudowy: Stal szlachetna

Materiał przełącznika: Polipropylen (PP)

Kolor(y): Czarny

Informacje ogólne

Łatwe napełnianie przez dziobek

Szeroko otwierana pokrywka

Schowek na przewód

Obrotowa podstawa

Możliwość napełniania przez pokrywkę i

dziobek

Płaski element grzejny

Dane techniczne

Moc: 2200 W

Serwis

2 lata gwarancji

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑03‑18

Wersja: 3.0.1

EAN: 08 71010 36995 76

www.philips.com

http://www.philips.com/

