
Veekeetja
 

1,7 liitrit

2200 W

Harjatud metall

 
HD9320/20

Loodud kestma
Loodud pika kasutuseaga

Vastupidaval metallist elektrilisel veekeetjal HD9320 on lame kütteelement, mis keedab vett kiiresti ja mida on

lihtne puhastada.

Kiire keetmine, kergesti puhastatav

Metallkann hariviimistlusega roostevaba korpusega

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Mikrokiudfilter kindlustab tassitäie puhast vett

Lihtne kasutada

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Kergesti loetav veetaseme näidik

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Käsitsi avatav kaas hõlpsaks täitmiseks ja puhastamiseks

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Ohutu kasutada

Mitmeosaline ohutussüsteem



Veekeetja HD9320/20

Esiletõstetud tooted

Vastupidav metallist veekeetja

Vastupidav metallist veekeetja, millel on

harjatud roostevabast terasest korpus, on

loodud pika kasutuseaga.

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Vett saab kannu valada tila kaudu või

hingedega kaane avamise teel.

Veetaseme näidik

Kergesti loetav veetaseme näidik

Märgutuli

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli

näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Käsitsi avatav kaas

Käsitsi avatav kaas hõlpsaks täitmiseks ja

puhastamiseks.

Lame kütteelement

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab

kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Toitejuhtme kerija

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on

veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus

lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt

sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus

vee keemaminekul või kannu aluselt tõstmisel.

Mikrokiudfilter

Tilas olev eemaldatav mikrokiudfilter püüab

kinni kõik katlakiviosakesed suurusega > 200

mikronit ning tagab, et vesi, mille tassi panete,

oleks puhas.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

 



Veekeetja HD9320/20

Spetsifikatsioon

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Harjatud metall

Küttekeha: Roostevaba teras

Üldine spetsifikatsioon

Juhtmeta

Libisemiskindel jalg

Ergonoomiline käepide

Lihtne ava kaudu täitmine

Juhtmehoidik

Automaatne väljalülitus

Kuivalt sisselülitamise kaitse

Ümmargune alus

Täitmine nii kaane kui ka tila kaudu

Lame kütteelement

Käsitsi avatav kaas

Toitelüliti: Polükarbonaat

Tehnilised andmed

Mahutavus: 1,7 l

Juhtme pikkus: 0,75 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 2200 W

Pinge: 220-240 V

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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