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HD9326/20
Velsmagende varme drikke
Temperaturindstilling for dine yndlingsdrikke

Søger du den optimale smag til din drik? For at få den maksimale smag bør hver

enkelt varme drik tilberedes ved en ideel temperatur. Ved at vælge det rigtige

temperaturknap på elkanden kan du nu nyde din varme drik med optimal smag.

Velsmagende varme drikke

4 forudindstillede knapper til valg af din foretrukne varme drik

Holde varm-funktionen holder vandet på den indstillede temperatur

Hurtig kogning og nem rengøring

Solid elkande i børstet rustfrit stål

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Micro mesh-filter for en ren kop vand

Nem at anvende

Nem påfyldning via låg og tud

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør det nemt at fylde og rengøre

kanden

Ledningsoprul gør den let at gemme væk

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Letlæselig vandstandsindikator

Sikker brug

Multisikkerhedssystem



Elkande HD9326/20

Vigtigste nyheder

4 forudindstillede knapper til varme drikke

Temperaturindstillinger på 80, 90, 95 og 100

°C sikrer, at den grundlæggende ingrediens til

din te, kaffe, suppe eller nudler bliver præcis,

som du foretrækker det.

Holde varm-funktion

Du behøver ikke længere hele tiden at koge

vandet. Varmholdefunktionen sikrer, at vandet

holdes varmt ved den rigtige temperatur for den

valgte forudindstilling.

Robust elkande i metal

Robust elkande i børstet rustfrit stål, fremstillet

til en lang levetid.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer

hurtig kogning og nem rengøring.

Nem påfyldning via låg og tud

Elkanden kan fyldes via tuden eller ved at

åbne det hængslede låg.

Låg med fjederlukkemekanisme

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning

gør det nemt at fylde og rengøre kanden. Dette

sikrer også, at man ikke kommer i kontakt med

dampen.

Oprulning til strømledning

Ledningen kan rulles omkring basen, så

kanden ikke fylder så meget i køkkenet.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

Vandstandsindikator

Letlæselig vandstandsindikator

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar, eller

når kanden fjernes fra basen.

Micro mesh-filter

Det aftagelige micro-mesh-filter på

hældetuden tilbageholder alle kalkpartikler

med en størrelse på over 200 µ og sikrer, at det

vand, du hælder i koppen, er rent.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Elkande HD9326/20

Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: 360° basisenhed, Auto-

sluk, Sikring mod tørkogning,

Ledningsopbevaring, Fladt varmelegeme,

Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk),

Temperaturkontrol

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Kapacitet: glas: 1,7 L

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 1850-2200 W

Spænding: 220-240 V

Design

Kontrolpanelets farve: Børstet metal

Overflade

Materiale, filter: Nylon

Varmelegemets materiale: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

Materialeskift: PP
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