
Електрическа кана

 

1,5 литра

2200 W

Полиран метал

 
HD9305/21

Проектирано за дълъг живот
Устойчива на ръжда неръждаема стомана

Металната електрическа кана HD9305, направена от устойчива на ръжда неръждаема стомана и проектирано в Обединеното

кралство управление, е безопасна и издръжлива за дълготрайна употреба

Издръжлива метална електрическа кана

Направена от неръждаема стомана, безопасна и издръжлива

Управление на каната, проектирано в Обединеното кралство, безопасно и издръжливо

Бързо кипване, лесно почистване

Плосък нагревателен елемент за бързо загряване и лесно почистване

Филтър против накип за чаша чиста вода

Лесна употреба

Капак с панта, изцяло подвижен за по-лесно почистване

Лесно отчитане на индикатора за ниво на водата

Място за навиване на захранващия кабел за лесно съхранение

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне



Електрическа кана HD9305/21

Акценти

Издръжлива метална електрическа кана

Издръжливата и стилна метална електрическа кана,

направена от неръждаема стомана, е направена за

дълготрайна употреба.

Управление на каната

Управление на каната, проектирано в Обединеното

кралство, безопасно и издръжливо.

Плосък нагревателен елемент

Скритият елемент от неръждаема стомана осигурява

бързо варене и лесно почистване.

Капак с панта, изцяло подвижен

Капак с панта, изцяло подвижен за по-лесно

почистване.

Индикатор за ниво на водата

Лесно отчитане на индикацията за ниво на водата на

гърба.

Място за навиване на захранващия кабел

Кабелът може да се навие около основата, за лесно

поставяне на каната в кухнята.

Безжична въртяща се на 360° основа

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне.

Филтър против накип

Подвижният филтър против накип гарантира, че

водата, която наливате в чашата си, е чиста.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Нагревателен елемент: Неръждаема стомана

Материал – корпус: Неръждаема стомана

Материал на превключвателя: Полипропилен (PP)

Цвят (цветове): Черно

Общи спецификации

Прибиране на кабела

основа 360 градуса

Плосък нагревателен елемент

Технически данни

Захранване: 2200 W

Сервиз

2 години международна гаранция
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