
Tējkanna
 

1,5 litri

2200 W

Matēta metāla

 
HD9305/21

Radīta ilgstošai darbībai
Nerūsējošais tērauds

Metāla elektriskā tējkanna HD9305, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu

temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ar ilgu kalpošanas laiku

Izturīga metāla tējkanna

Izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda, droša un izturīga

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā Karalistē, droša un uzticama

Ātra vārīšana un viegla tīrīšana

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Pretkatlakmens filtrs nodrošina tīru ūdeni

Viegli izmantojams

Atspervāks ir pilnībā noņemams ērtākai tīrīšanai

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai



Tējkanna HD9305/21

Izceltie produkti

Izturīga metāla tējkanna

Izturīga un stilīga metāla tējkanna, izgatavota

no nerūsējošā tērauda ilgstošam kalpošanas

laikam.

Tējkannas kontrole

Tējkannas kontrole izstrādāta Apvienotajā

Karalistē, droša un uzticama.

Plakans sildelements

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements

nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu

tīrīšanu.

Atspervāks, pilnībā noņemams

Atspervāks ir pilnībā noņemams ērtākai

tīrīšanai.

Ūdens līmeņa indikators

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators

aizmugurē.

Vada tinējs

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē

aizņemtu mazāk vietas.

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai

un nolikšanai.

Pretkatlakmens filtrs

Izņemamais pretkatlakmens filtrs nodrošina, ka

tasītē ielietais ūdens ir tīrs.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.

 



Tējkanna HD9305/21

Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

Sildīšanas elements: Nerūsējošs tērauds

Korpusa materiāls: Nerūsējošs tērauds

Slēdža materiāls: Polipropilēns (PP)

Krāsa(s): Melns

Vispārējas specifikācijas

Vada glabātuve

360 grādu grozāma pamatne

Plakans sildelements

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve: 2200 W

Serviss

2 gadu vispasaules garantija
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