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Горещи напитки с превъзходен вкус
Настройка за температура за любимите ви напитки

Искате най-добрия вкус за вашата напитка? Всяка гореща напитка има идеална температура

на приготвяне, при която се разгръща нейният най-богат вкус. Изберете подходящия бутон

за температура върху чайника и се наслаждавайте на най-добрия вкус на вашата напитка.

Горещи напитки с превъзходен вкус

4 предварително настроени бутона за избор на предпочитаната гореща напитка

Функцията за запазване на топлината поддържа зададената температура на водата

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

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

Лесно отчитане на индикатора за ниво на водата

Безопасна употреба

Многостепенна система за безопасност
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Акценти

4 предварително настроени бутона за горещи

напитки

Предварителни настройки на температурата за 80,

90, 95 и 100°C, за да сте сигурни, че основната

съставка на вашия чай, разтворимо кафе, супа или

паста ще бъде с желаната от вас температура.

Функция за запазване на топлината

Вече не е необходимо отново да кипвате водата.

Функцията за запазване на топлината гарантира, че

водата запазва подходящата температура за

избраната предварителна настройка.

Устойчива метална електрическа кана

Здравата електрическа кана с корпус от полирана

неръждаема стомана е създадена за дълъг живот.

Плосък нагревателен елемент

Скритият елемент от неръждаема стомана осигурява

бързо варене и лесно почистване.

Лесно пълнене през капака и улея

Можете да напълните каната през улея или като

отворите капака.

Капак с пружина

Капак с пружина, с голям отвор за лесно пълнене и

почистване. С негова помощ избягвате и контакт с

парата.

Място за навиване на захранващия кабел

Кабелът може да се навие около основата, за лесно

поставяне на каната в кухнята.

Безжична въртяща се на 360° основа

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне.

Индикатор за ниво на водата

Лесно отчитане на индикатора за ниво на водата

Многостепенна система за безопасност

Многостепенна система за безопасност срещу

прегаряне на сухо с автоматично изключване, когато

водата е готова, или когато вдигнете каната от

основата.

Микромрежест филтър

Подвижният филтър от фина микромрежа върху улея

задържа всички частици накип с размер над 200

микрона и гарантира, че водата, която наливате в

чашата си, е чиста.

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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Спецификации

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Функции на продукта: основа 360 градуса,

Автоматично изключване, Предпазване срещу

прегаряне, Прибиране на кабела, Плосък

нагревателен елемент, Неплъзгащи се крачета, Ключ

за вкл./изкл., Температурен регулатор

Сервиз

2 години международна гаранция

Технически данни

Вместимост на каната: 1,7 л

Честота: 50-60 Hz

Захранване: 1850 – 2200 W

Напрежение: 220 – 240 V

Дизайн

Цвят на контролния панел: Полиран метал

Дизайн

Материал на филтъра: Найлон

Материал на нагревателния елемент: Неръждаема

стомана

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

Материал на превключвателя: PP
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