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1,7 liter

2200 W

Børstet metall

 
HD9326/21

Varme drikker som smaker nydelig
Temperaturinnstilling for favorittdrikkene

Er du på jakt etter den optimale smaken på drikken? Hver varme drikk må tilberedes med ideell temperatur for å

få mest mulig smak. Nå kan du nyte den optimale smaken på den varme drikken din ved å velge riktig

temperaturknapp på hurtigkokeren.

Varme drikker som smaker nydelig

Fire forhåndsinnstilte knapper for å velge foretrukket varm drikke

Hold varm-funksjonen holder vannet på den temperaturen du har angitt

Rask koking og enkel rengjøring

Robust hurtigkoker i metall med kanne i børstet rustfritt stål.

Flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring

Mikromaskefilter for en kopp med rent vann

Enkel å bruke

Enkel påfylling i lokk og tut

Fjærbelastet lokk med stor åpning for enkel oppfylling og rengjøring

Ledningskveiler for enkel oppbevaring

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering

Vannivåindikator som er enkel å lese

Sikker i bruk

Flersidig sikkerhetssystem



Hurtigkoker HD9326/21

Høydepunkter

Fire forhåndsinnstilte knapper for varm

drikke

Forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger på

80, 90, 95 og 100 °C sørger for at den

grunnleggende ingrediensen i teen,

pulverkaffen, suppen eller nudlene holder den

temperaturen du liker.

Hold varm-funksjon

Du trenger ikke lenger å stadig koke opp

vannet på nytt. Hold varm-funksjonen sørger

for at vannet holdes varmt ved riktig temperatur

for den valgte forhåndsinnstillingen.

Robust hurtigkoker i metall

Robust hurtigkoker i metall med kanne i børstet

rustfritt stål for lang levetid.

Flatt varmeelement

Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Enkel påfylling i lokk og tut

Du kan fylle hurtigkokeren via tuten eller ved å

åpne lokket.

Fjærbelastet lokk

Fjærbelastet lokk med stor åpning for enkel

oppfylling og rengjøring, og som også bidrar til

at du ikke blir truffet av dampen.

Ledningskveiler

Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at

hurtigkokeren enkelt kan plasseres på

kjøkkenet.

Trådløs 360° piruettbase

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og

plassering.

Vannivåindikator

Vannivåindikator som er enkel å lese

Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking som

slår seg automatisk av når den er ferdig, eller

når den løftes av sokkelen.

Mikromaskefilter

Det avtakbare mikromaskefilteret på tuten

stopper alle kalkpartikler på > 200 mikron og

sikrer at vannet du heller i koppen, er rent.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Varmeelement: Rustfritt stål

Materiale, kabinett: Rustfritt stål

Generelle spesifikasjoner

Trådløs

Sklisikre føtter

Ergonomisk håndtak

Enkel påfylling i tut

Lokk med bred åpning

Ledningsoppbevaring

Automatisk avslåing

Beskyttelse mot tørrkoking

360 graders base

Påfylling i lokk og tut

Flatt varmeelement

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Service

To års verdensomspennende garanti
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