
Fierbător
 

1,7 litri

2200 W

Metal lustruit

 
HD9321/20

Proiectat să dureze
Creat pentru a rezista în timp

Fierbătorul electric metalic robust HD9321 are un element de încălzire plat, care fierbe apa rapid şi este uşor de

curăţat. Datorită mecanismului cu capac cu resort, capacul se poate deschide uşor şi comod.

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Fierbător metalic robust cu corp din oţel inoxidabil lustruit

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Filtru cu microsită pentru o ceaşcă curată de apă

Uşor de utilizat

Umplere uşoară prin capac şi prin gura de scurgere

Indicator uşor de citit pentru nivelul apei

Lampa de control indică dacă fierbătorul este pornit

Capac cu resort şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Sigur în utilizare

Sistem de siguranţă multiplă



Fierbător HD9321/20

Specificaţii

Specificaţii de design

Element de încălzire: Oţel inoxidabil

Culori: Metal lustruit

Material carcasă: Oţel inoxidabil

Specificaţii generale

Fără fir

Sistem anti-alunecare

Mâner ergonomic

Umplere uşoară prin gura de scurgere

Sistem depozitare cablu

Oprire automată de siguranţă

Protecţie împotriva încălzirii în gol

Bază 360 de grade

Capac şi gură de umplere în acelaşi timp

Element de încălzire plat

Comutator Pornit/Oprit: Policarbonat

Deschidere cu capac pe arc

Specificaţii tehnice

Capacitate: 1,7 l

Lungime cablu: 0,75 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 2200 W

Tensiune: 220-240 V

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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