
Virdulys
 

1,7 litrų

2200 W

Vyšninio atspalvio metalinis

 

HD9322/31

Sukurta ilgam
Sukurtas ilgai naudoti

Elektriniame stilingame tamsiai raudono atspalvio metalo virdulyje HD9322 įmontuotas plokščias lengvai

valomas kaitinimo elementas, kuriuo vanduo užvirinamas greitai. Atverčiamo dangtelio mechanizmas

spyruoklinis, todėl dangtelį lengva ir patogu atidaryti.

Greitai užverda ir lengva valyti

Tvirto metalo virdulys su raudonojo vyno spalvos nerūdijančio plieno korpusu

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Smulkaus tinklelio filtras – švariam vandens puodeliui

Paprasta naudotis

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Lengvai suprantama vandens lygio žyma

Saugu naudoti

Daugiafunkcė saugumo sistema



Virdulys HD9322/31

Ypatybės

Bevielis 360° sukamas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau

pakelti ir uždėti.

Atverčiamas dangtis

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo

anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat

apsaugoma nuo kontakto su garais.

Maitinimo laido suktukas

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl

virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Arbatinukas gali būti pripildytas per snapelį

arba atidarius atlenkiamą dangtelį.

Signalinė lemputė

Elegantiška lemputė integruota į

įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada

virdulys įjungtas.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas –

greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo

vandens išgaravimo – ji automatiškai

išsijungia, kai vanduo užverda ar virdulys

nukeliamas nuo pagrindo.

Vandens lygio indikatorius

Lengvai suprantama vandens lygio žyma

Tvirto metalo virdulys

Tvirto metalo virdulys su vyšninės spalvos

nerūdijančiojo plieno korpusu yra stilingas,

sukurtas ilgai naudoti.

Itin tankus filtras

Snapelyje integruotas smulkaus tinklelio filtras

sulaiko visas didesnes nei > 200 mikronų

kalkių daleles, kad į puodelį įsipiltumėte tik

švaraus vandens.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

 



Virdulys HD9322/31

Specifikacijos

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Vyšninio atspalvio metalas

Kaitinimo elementas: Nerūdijantis plienas

Tvirtas korpusas: Nerūdijantis plienas

Bendrosios specifikacijos

Belaidė

Neslystančios kojelės

Ergonomiška rankenėlė

Paprasta pildyti pro snapelį

Platus atidarymo dangtis

Laido laikymas

Automatinis išjungimas

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo

360 laipsnių pagrindas

Pildymas per dangtelį ir per snapelį

Plokščias kaitinimo elementas

Įjungimo / išjungimo jungiklis: Polikarbonatas

Techniniai duomenys

Talpa: 1,7 l

Maitinimo laido ilgis: 0,75 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 2200 W

Įtampa: 220–240 V

Matmenys

Gaminio matmenys (P x A x G): 22,6 x 15,4 x

24,1 cm

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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