
Fierbător
 

1,5 litri

2200 W

Metal lustruit

 
HD9305/21

Proiectat să dureze
Oţel inoxidabil rezistent la rugină

Fierbătorul electric din metal, HD9305, fabricat din oţel inoxidabil rezistent la rugină şi cu o tehnologie de

comandă concepută în Marea Britanie, este sigur şi durabil, pentru o durată lungă de viaţă

Fierbător metalic rezistent

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Filtru anti-calcar, pentru o ceaşcă curată de apă

Uşor de utilizat

Capac cu balamale care este complet detaşabil, pentru curăţare mai uşoară

Indicator uşor de citit pentru nivelul apei

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare



Fierbător HD9305/21

Repere

Fierbător metalic rezistent

Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din

oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă

de viaţă.

Tehnologie de comandă fierbător

Tehnologie de comandă a fierbătorului

concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.

Element de încălzire plat

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură

fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Capac cu balamale, complet detaşabil

Capac cu balamale care este complet

detaşabil, pentru curăţare mai uşoară.

Indicator nivel apă

Indicator uşor de citit pentru nivelul apei în

partea posterioară.

Bobină pentru cablu

Cablul poate fi împachetat în jurul bazei, de

aceea este uşor să aşezi fierbătorul în

bucătărie.

Bază Pirouette 360° fără fir

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi

amplasare uşoare.

Filtru anti-calcar

Filtrul anti-calcar mobil asigură curăţenia apei

din ceaşcă.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

 



Fierbător HD9305/21

Specificaţii

Specificaţii de design

Element de încălzire: Oţel inoxidabil

Material carcasă: Oţel inoxidabil

Comutator pentru material: Polipropilenă (PP)

Culori: Negru

Specificaţii generale

Sistem depozitare cablu

bază 360 grade

Element de încălzire plat

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2200 W

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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