
Grelnik vode
 

1,5 l

2200 W

Brušena kovina

 
HD9305/21

Trpežna zasnova
Na rjo odporno nerjavno jeklo

Kovinski električni grelnik vode HD9305 je izdelan iz nerjavnega jekla in zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je

varen in ima dolgo življenjsko dobo

Trpežen kovinski grelnik vode

Izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega jekla, varen in trpežen

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Preprosta uporaba

Popolnoma snemljiv zgibni pokrov omogoča enostavnejše čiščenje

Jasna oznaka nivoja vode

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje



Grelnik vode HD9305/21

Značilnosti

Trpežen kovinski grelnik vode

Trpežen in elegantno oblikovan kovinski grelnik

vode, izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega

jekla, z dolgo življenjsko dobo.

Upravljanje grelnika vode

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode,

zasnovano v Združenem kraljestvu.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Zgibni pokrov, popolnoma snemljiv

Popolnoma snemljiv zgibni pokrov omogoča

enostavnejše čiščenje.

Indikator nivoja vode

Jasna oznaka nivoja vode na hrbtnem delu.

Navijalnik napajalnega kabla

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

Filter proti vodnemu kamnu

Snemljivi filter proti vodnemu kamnu

zagotavlja, da je voda v kozarcu vedno čista.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.

 



Grelnik vode HD9305/21

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Grelni element: Nerjavno jeklo

Ohišje: Nerjavno jeklo

Materiali: Polipropilen (PP)

Barva: Črna

Splošne specifikacije

Shranjevanje kabla

360-stopinjski podstavek

Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2200 W

Servis

2-letna mednarodna garancija

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2019‑03‑19

Različica: 3.0.1

EAN: 08 71010 36934 20

www.philips.com

http://www.philips.com/

