
Ketel
Daily Collection

 
1,5 L, 1800 W

Indikator ukuran air

Baja anti karat untuk makanan

Tutup berengsel

 

HD9306/03

Merebus dengan aman dan mudah
Ketel baja anti karat food-grade

Bodi ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-

grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!

Aman digunakan

Sensor kukus, agar tidak mendidih dalam keadaan kering & terlalu panas

Dengan bodi SUS304 untuk makanan dan tutup bagian dalam merebus jadi aman

Termostat UK STRIX yang diimpor untuk kontrol suhu presisi

Mudah digunakan

Mudah dibuka dan diisi

Gulungan kabel agar mudah menyimpan

Lapisan baja anti karat berkilau agar mudah dibersihkan

Tutup pegas sekali sentuh untuk menghindari luka bakar pada kulit

Alas putar nirkabel 360°, agar mudah dipegang



Ketel HD9306/03

Kelebihan Utama Spesifikasi

Perlindungan triple

Sensor kukus, agar tidak mendidih dalam

keadaan kering & terlalu panas

Mudah dibuka dan diisi

Mudah dibuka dan diisi

Penggulung kabel

Panjang kabel daya dapat disesuaikan agar

mudah disimpan

Baja anti karat berkilau

Lapisan baja anti karat berkilau agar mudah

dibersihkan

Baja anti karat untuk makanan

Baja anti karat untuk makanan

Termostat UK STRIX yang diimpor

Kontrol suhu akurat, keandalan yang tahan

lama

Tutup pegas sekali sentuh

Mudah dibuka dan ditutup untuk menghindari

luka bakar pada kulit

Alas putar nirkabel 360°

Lebih mudah dipegang

 

Spesifikasi desain

Warna: Perak metalik

Bahan bodi utama: Baja anti karat-Hitam

Spesifikasi teknis

Kapasitas: 1,5 L

Panjang kabel: 0,75 m

Frekuensi terukur: 50 Hz

Daya masukan terukur: 1800 W

Voltase terukur: 220 volt

Ukuran dan berat

Dimensi produk (PxLxT): 220 x 160 x 216 cm

Dimensi kemasan (PxLxT): 18,7x18,7x23,1 cm

Berat produk: 0,8 kg

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑08‑16

Versi: 12.0.1

EAN: 08 71010 37432 48

www.philips.com

http://www.philips.com/

