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Gorące napoje o idealnym smaku
Ustawienie temperatury pozwalające przygotować ulubione

napoje

Jak uzyskać najlepszy smak napojów? Aby wydobyć maksimum smaku, należy

przygotować każdy gorący napój w idealnej dla niego temperaturze. Wybór

właściwego przycisku temperatury na czajniku zapewni najlepszy smak każdego

gorącego napoju.

Gorące napoje o idealnym smaku

4 przyciski wstępnych ustawień umożliwiają wybór ulubionego gorącego napoju

Funkcja trzymania ciepła utrzymuje stałą temperaturę wody

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Solidny metalowy czajnik z obudową z matowej stali szlachetnej

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr z mikrosiateczką zapewnia czystą wodę

Łatwa obsługa

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Sprężynowy mechanizm otwierania i zamykania pokrywki z dużym otworem

umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Bezpieczeństwo użytkowania

Wieloelementowy system bezpieczeństwa
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Zalety

4 przyciski wstępnych ustawień temperatury

Dzięki wstępnym ustawieniom temperatury —

80, 90, 95 i 100°C — woda niezbędna do

przygotowania herbaty, kawy rozpuszczalnej,

zupy czy makaronu będzie miała odpowiednią

temperaturę.

Funkcja trzymania ciepła

Nie trzeba już ponownie gotować wody.

Funkcja trzymania ciepła pozwala na

utrzymanie właściwej temperatury wody

zgodnie z wybranym ustawieniem.

Solidny metalowy czajnik

Solidny metalowy czajnik z obudową z

matowej stali szlachetnej został stworzony z

myślą o długiej eksploatacji.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Czajnik można napełnić po otwarciu uchylanej

pokrywki lub przez dziobek.

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym

Sprężynowy mechanizm otwierania i

zamykania pokrywki z dużym otworem

umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

Przewód można owinąć wokół podstawy,

dzięki czemu przechowywanie czajnika jest

łatwiejsze.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Wskaźnik poziomu wody

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

zabezpiecza przed włączeniem pustego

czajnika. Wyłącza się automatycznie po

zagotowaniu wody.

Filtr z mikrosiateczką

Zdejmowany filtr z mikrosiateczką na dziobku

powstrzymuje wszystkie drobinki kamienia

większe niż 200 mikronów oraz zapewnia

czystość wody wlewanej do filiżanki.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Obrotowa

podstawa, Automatyczne wyłączanie,

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika, Schowek na przewód, Płaski element

grzejny, Stopy antypoślizgowe, Wyłącznik,

Regulacja temperatury

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Pojemność dzbanka: 1,7 L

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 1850-2200 W

Napięcie: 220–240 V

Wykończenie

Kolor panelu sterowania: Matowy metaliczny

Wykończenie

Materiał filtra: Nylon

Materiał elementu grzejnego: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Stal szlachetna

Materiał przełącznika: Tworzywo PP
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