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HD9326/20

Fantastiskt goda varma drycker
Temperaturinställning för dina favoritdrycker

Vill du ha den optimala smaken på din dryck? För bästa smak bör alla varma

drycker tillredas vid perfekt temperatur. Genom att välja rätt temperaturikon på

kokaren kan du nu få optimal smak på din varma dryck.

Fantastiskt goda varma drycker

4 förinställda knappar för val av den varma dryck du vill ha

Med hjälp av varmhållningsfunktionen håller vattnet den inställda temperaturen

Snabb kokning och enkel rengöring

Robust vattenkokare i metall med hölje i borstat rostfritt stål

Platt värmeelement för snabb kokning och enkel rengöring

Micromesh-filter för ständigt rent vatten

Enkel att använda

Enkelt lock och hällpip

Fjädrat lock med stor öppning för enkel påfyllning och rengöring

Sladdvinda för enkel förvaring

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering

Tydlig vattennivåindikator

Säker användning

Flera säkerhetssystem



Vattenkokare HD9326/20

Funktioner

4 förinställda knappar för varma drycker

Med de förinställda temperaturinställningarna

80, 90, 95 och 100 °C kan du se till att teet,

snabbkaffet, soppan eller nudlarna får den

temperatur du vill ha.

Varmhållningsfunktion

Du behöver inte koka om vattnet hela tiden.

Med varmhållningsfunktionen håller vattnet rätt

temperatur under den förinställda tiden.

Robust vattenkokare i metall

Robust vattenkokare i metall med hölje i

borstat rostfritt stål tillverkad för en lång

livslängd.

Platt värmeelement

Det dolda elementet i rostfritt stål garanterar

snabb kokning och enkel rengöring.

Enkelt lock och hällpip

Du kan fylla på vattenkokaren via pipen eller

genom att lyfta på locket.

Fjädrat lock

Fjärdrat lock med stor öppning för enkel

påfyllning och rengöring. Användaren undviker

också ångkontakt.

Nätsladdvinda

Sladden kan lindas runt bottenplattan, så att

det är lätt att placera vattenkokaren i köket.

Sladdlös 360° vridbar basplatta

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel

lyftning och placering.

Vattennivåindikator

Tydlig vattennivåindikator

Flera säkerhetssystem

Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med

automatisk avstängning när vattnet är klart eller

när vattenkokaren lyfts upp från bottenplattan.

Micromesh-filter

Det löstagbara micromesh-filtret på pipen

fångar alla kalkpartiklar större än 200 mikron

och ser till att vattnet du får i koppen är rent.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: 360-graders basplatta,

Automatisk avstängning, Torrkokningsskydd,

Sladdförvaring, Platt värmeelement,

Stabiliserande fötter, På/av-knapp,

Temperaturreglage

Service

2 års världsomfattande garanti

Tekniska specifikationer

Kapacitet, behållare: 1,7 L

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 1850-2200 W

Spänning: 220-240 V

Design

Färg på kontrollpanelen: Borstad metall

Legering

Filtrets material: Nylon

Materialvärmeelement: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: Rostfritt stål

Material för strömbrytare: PP
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