
Grelnik vode
 

1,7 litra

2200 W

Rdeča

 
HD9322/60

Trpežna zasnova
Zasnovan za dolgo obstojnost

Električni grelnik vode elegantne kovinske zasnove rdeče barve je izdelan iz nerjavnega jekla in ima nadzor

temperature, je zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je varen in ima dolgo življenjsko dobo

Preprosta uporaba

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Ploščati grelni elementi za hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Varno za uporabo

Večstopenjski varnostni sistem

Trpežen kovinski grelnik vode

Izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega jekla, varen in trpežen

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu



Grelnik vode HD9322/60

Značilnosti

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

Vzmetni pokrov

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto

polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s

paro.

Navijalnik napajalnega kabla

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali

zgibni pokrov.

Kontrolna lučka

Elegantni indikator v stikalu za vklop/izklop

označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Filter proti vodnemu kamnu

Snemljiv filter proti vodnemu kamnu za čisto

vodo in čistejši grelnik vode.

Pregleden indikator za nivo vode

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Trpežen kovinski grelnik vode

Trpežen in elegantno oblikovan kovinski grelnik

vode, izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega

jekla, z dolgo življenjsko dobo.

Upravljanje grelnika vode

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode,

zasnovano v Združenem kraljestvu.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje

izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob

pripravi ali v primeru dviga s podstavka.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.

 



Grelnik vode HD9322/60

Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Filter z dulcem

Zasnova in izdelava

Barva: Rdeča

Material glavnega ohišja: Kovina

Splošne specifikacije

Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek,

Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element,

Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Prostornina zbiralnika za vodo: 1,7 L

Napajanje: 2200 W

Napetost: 220-240 V
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