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Gardi karstie dzērieni
Temperatūras iestatījums jūsu iecienītajiem dzērieniem

Vai vēlaties iegūt vislabāko dzēriena garšu? Lai iegūtu vislabāko garšu, katram

karstam dzērienam jābūt pagatavotam ideālā temperatūrā. Izvēloties pareizās

temperatūras ikonu uz tējkannas, varat izbaudīt sava karstā dzēriena lielisko garšu.

Gardi karstie dzērieni

4 iestatītu karsto dzērienu pogas jūsu iecienītajam karstajam dzērienam

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni Jūsu uzstādītajā temperatūrā

Ātra vārīšana un viegla tīrīšana

Izturīga metāla tējkanna ar matētu nerūsošā tērauda korpusu

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Mikrosieta filtrs nodrošina tīru ūdeni

Viegli izmantojams

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Atspervāks un liela atvere atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators

Droša lietošana

Multi drošības sistēma



Tējkanna HD9326/20

Izceltie produkti

4 iestatītu karsto dzērienu pogas

80, 90, 95 un 100°C temperatūras iestatījumi,

lai nodrošinātu, ka tējas, šķīstošās kafijas,

zupas vai nūdeļu pamatsastāvdaļas ir

vēlamajā temperatūrā.

Siltuma saglabāšanas funkcija

Jums vairs nav nepārtraukti atkārtoti jāvāra

ūdens. Siltuma saglabāšanas funkcija

nodrošina, ka ūdens tiek saglabāts siltumā

pareizajā temperatūrā izvēlētajam dzērienam.

Izturīga metāla tējkanna

Izturīga metāla tējkanna ar matētu nerūsējošā

tērauda korpusu ir izgatavota ilgam kalpošanas

laikam.

Plakans sildelements

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements

nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu

tīrīšanu.

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot

atspervāciņu.

Atspervāks

Atspervāks un liela atvere atvieglo uzpildi un

tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.

Vada tinējs

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē

aizņemtu mazāk vietas.

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai

un nolikšanai.

Ūdens līmeņa indikators

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar

automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir

uzvārījies

Mikrosieta filtrs

Noņemamais smalkais mikrosieta filtrs uz

snīpja aiztur visas katlakmens daļiņas ar

lielumu > 200 mikroni un nodrošina, ka krūzēs

ielietais ūdens ir tīrs.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.

 



Tējkanna HD9326/20

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: 360 grādu grozāma

pamatne, Automātiskā izslēgšanās, Vārīšanas

aizsardzība, Vada glabātuve, Plakans

sildelements, Neslīdoša pamatne,

Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Temperatūras vadība

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Tehniskā specifikācija:

Krūkas tilpums: 1,7 l

Frekvence: 50–60 Hz

Strāvas padeve: 1850-2200 W

Spriegums: 220–240 V

Dizains

Kontroles paneļa krāsa: Matēta metāla

Apdare

Filtra materiāls: Neilons

Sildelementa materiāls: Nerūsējošais tērauds

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds

Slēdža materiāls: PP
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