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Elsődleges szempont a tartósság
Tartós használatra készült

A stílusos, piros fém vízforraló rozsdamentes acélból készült, az Egyesült Királyságban formatervezett

hőmérséklet-szabályozóval. Biztonságos készülék, hosszú élettartammal

Könnyen használható

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése érdekében

Jelzőfény mutatja, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

Vízkőszűrő a tiszta vízért

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Biztonságos használat

Többrétű biztonsági rendszer

Tartós fém vízforraló

Rozsdamentes acélból készült, tartós és biztonságos kialakítás

Az Egyesült Királyságban tervezett, biztonságos és megbízható kialakítású, szabályozható működésű vízforraló.
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Fénypontok

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Rugós fedél

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás

és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől

való védelem biztosítása érdekében.

Feltekerhető tápkábel

A kábel feltekerhető a tartórészre, így a

készülék egyszerűen elhelyezhető a

konyhában.

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a billenő fedél

nyílásán át is feltölthető.

Jelzőfény

A be-/kikapcsoló gombon található elegáns

fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt

állapotban van.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Vízkőszűrő

Kivehető vízkőszűrő a tiszta vízért és tisztább

vízforralóért.

Egyszerűen leolvasható vízszintjelző

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét

oldalon

Tartós fém vízforraló

A rozsdamentes acélból készült, tartós és

stílusos vízforralót garantáltan hosszú

élettartamra tervezték.

Szabályozható működésű vízforraló

Az Egyesült Királyságban tervezett,

biztonságos és megbízható kialakítású,

szabályozható működésű vízforraló.

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli

forralás ellen – automata kikapcsolás, ha

készen van vagy leemeli az alapról.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Vízszűrő

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Piros

A készülék anyaga: Fém

Általános jellemzők

Termékjellemzők: 360 fokban elforgatható talp,

Vezetéktárolás, Lapos fűtőelem,

Csúszásmentes talp, Be-/kikapcsoló

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Víztartály űrtartalma: 1,7 L

Energiaellátás: 2200 W

Feszültség: 220–240 V
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