
Jarro
 

1,7 litros

2200 W

Metal escovado

 
HD9320/20

Concebido para durar
Concebido para uma duração prolongada

O jarro eléctrico resistente em metal HD9320 possui uma resistência plana que ferve água rapidamente e é fácil

de limpar.

Fervura rápida e limpeza fácil

Jarro em metal robusto com corpo em aço inoxidável escovado

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Filtro de micro-rede para uma chávena de água limpa

Fácil de experimentar

Enchimento fácil pela tampa e bico

Indicador do nível de água de leitura fácil

A luz piloto indica quando o jarro está ligado

Abertura manual da tampa para enchimento e limpeza fáceis

Enrolador do fio de alimentação para fácil arrumação

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e posicionar facilmente

Utilização segura

Sistema de segurança multifunções



Jarro HD9320/20

Destaques

Jarro eléctrico metálico robusto

O jarro eléctrico em metal robusto com corpo

em aço inoxidável escovado é fabricado para

uma vida útil prolongada.

Enchimento fácil pela tampa e bico

O jarro pode ser cheio através do bico ou da

abertura na tampa articulada.

Indicador do nível de água

Indicador do nível de água de leitura fácil

Luz piloto

Luz elegante incorporada no interruptor

ligar/desligar indica quando o jarro está

ligado.

Abertura manual da tampa

Abertura manual da tampa para enchimento e

limpeza fáceis.

Resistência plana

O elemento oculto em aço inoxidável garante

uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Enrolador do fio de alimentação

O cabo pode ser enrolado à volta da base para

facilitar a colocação do jarro na sua cozinha.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

Sistema de segurança multifunções

O sistema de segurança multifunções protege

contra o funcionamento a seco, com desligar

automático quando pronto ou ao retirar da

base.

Filtro de micro-rede

O filtro de micro-rede amovível no bico retém

todas as partículas de calcário com tamanho

> 200 mícrones e assegura que a água que

coloca na sua chávena está limpa.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Especificações de design

Cor(es): Metal escovado

Resistência: Aço inoxidável

Especificações gerais

Sem fios

Suporte antideslize

Pega ergonómica

Enchimento fácil pelo bico

Compartimento do fio

Desactivação automática

Protecção contra funcionamento a seco

Base de 360 graus

Possibilidade de enchimento pela tampa ou

bico

Resistência plana

Abertura manual da tampa

Interruptor ligar/desligar: Policarbonato

Especificações técnicas

Capacidade: 1,7 l

Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m

Frequência: 50/60 Hz

Alimentação: 2200 W

Voltagem: 220-240 V

Assistência

2 anos de garantia mundial
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