
Електрическа кана

 

1,7 литра

2200 W

Полиран метал

 
HD9321/20

Проектирано за дълъг живот
Направен за дълъг срок на експлоатация

Здравата метална електрическа кана HD9321 има плосък нагревател, който завира водата бързо и е лесен за почистване.

Благодарение на пружинния механизъм на капака, той се отваря лесно и удобно.

Бързо кипване, лесно почистване

Солидна метална електрическа кана с тяло от полирана неръждаема стомана

Плосък нагревателен елемент за бързо загряване и лесно почистване

Микромрежест филтър за чаша чиста вода

Лесна употреба

Лесно пълнене през капака и улея

Лесно отчитане на индикатора за ниво на водата

Контролната лампичка показва кога каната е включена

Капак с пружина, с голям отвор за лесно пълнене и почистване

Място за навиване на захранващия кабел за лесно съхранение

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне

Безопасна употреба

Многостепенна система за безопасност



Електрическа кана HD9321/20

Спецификации

Спецификации на дизайна

Нагревателен елемент: Неръждаема стомана

Цвят (цветове): Полиран метал

Материал – корпус: Неръждаема стомана

Общи спецификации

Безжични

Неплъзгащи се крачета

Ергономично захващане

Лесно пълнене през улея

Лесно пълнене през улея

Прибиране на кабела

Автоматично изключване

Предпазване срещу прегаряне

основа 360 градуса

Пълнене през капака или през улея за изливане

Плосък нагревателен елемент

Ключ за вкл./изкл.: Поликарбонат

Отваряне с капак с пружина

Технически данни

Вместимост: 1,7 л

Дължина на кабела: 0,75 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 2200 W

Напрежение: 220-240 V

Сервиз

2 години международна гаранция

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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