
Waterkoker

Viva Collection

 

1,5 liter

2200 W

Geborsteld metaal

 
HD9305/90

Duurzaam ontwerp
Roestvrij staal

De metalen elektrische waterkoker HD9305 van roestvrij staal en met bediening die is ontworpen in het Verenigd

Koninkrijk, is veilig en robuust voor een lange levensduur.

Duurzame metalen waterkoker

Gemaakt van roestvrij staal, veilig en duurzaam

Waterkokerbediening ontworpen in het Verenigd Koninkrijk, veilig en betrouwbaar

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

Antikalkfilter voor een kopje helder water

Eenvoudig te realiseren

Scharnierend deksel dat volledig verwijderbaar is voor eenvoudig schoonmaken

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Snoerwikkelaar voor eenvoudig opbergen

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen



Waterkoker HD9305/90

Kenmerken Specificaties

Antikalkfilter

Het verwijderbare antikalkfilter zorgt ervoor dat

het water dat u in uw kopje giet schoon is.

Snoeroprolfunctie

Het snoer kan rond de voet worden gewikkeld,

waardoor de waterkoker altijd een plek vindt in

uw keuken.

Snoerloze draaivoet van 360°

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig

optillen en plaatsen.

Duurzame metalen waterkoker

Duurzame en stijlvolle metalen waterkoker

gemaakt van roestvrij staal, voor lange

levensduur.

Plat verwarmingselement

Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt

voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Scharnierend deksel, volledig verwijderbaar

Scharnierend deksel dat volledig verwijderbaar

is voor eenvoudig schoonmaken.

Waterkokerbediening

Waterkokerbediening ontworpen in het

Verenigd Koninkrijk, veilig en betrouwbaar,

veelzijdig veiligheidssysteem tegen

droogkoken, met automatische

uitschakelfunctie als de waterkoker klaar is of

van de voet wordt genomen.

Waterniveau-indicator

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

aan de achterkant.

Algemene specificaties

Productkenmerken: Voet met draaihoek van

360 graden, Opbergvak voor snoer, Plat

verwarmingselement

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties

Vermogen: 2200 W

Ontwerp

Kleur: Metallic grijs

Afwerking

Materiaal verwarmingselement: Roestvrij

staal

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Schakelaar: Polypropyleen

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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