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HD9329/06

Kiire keetmine, ohutum disain
Spetsiaalne kaitsesein paremaks soojusisolatsiooniks

Tänu täiendava kaitsefunktsiooniga seinale, mis isoleerib soojuse tõhusalt

(*erandiks on metallviimistlusega osad), on kannu puudutamine ohutu* isegi

keetmise ajal.

Lihtne kasutada

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Sujuv kuju hõlpsalt puhastatavaks

Vedru jõul avanev roostevabast terasest sisemine kaas

Ohutu ja kiire keetmine

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Toiduainetega kasutamiseks sobiv roostevabast terasest metall (SUS304)

Strix-juhtseade pakub mitmekordset ohutussüsteemi

Unikaalne topeltkorpus kiireks ja ohutumaks keetmiseks

Roostevabast terasest mittetilkuv tila



Topeltsein HD9329/06

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus

lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Lame kütteelement

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab

kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Märgutuli

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli

näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Toitejuhtme kerija

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on

veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Toiduainetega kasutamiseks sobivad

metallosad

Toiduainetega kasutamiseks sobivad

roostevabast terasest metallosad (SUS304)

tagavad tassitäie puhast vett.

Sujuv kuju

Roostevabast terasest sujuv suure avaga

siseosa tagab kiire keetmise ja lihtsa

puhastamise

Vabastusnupuga vedruga kaas

Vedru jõul avanev sisemine kaas on

valmistatud roostevabast terasest ja avaneb

kiiresti vaid ühe nupuvajutusega, vältides

seeläbi kokkupuudet auruga. Tänu

ergonoomilisele kaanele, mis avaneb 70

kraadi ulatuses, on täielikult välistatud

kondenseerunud vee veekeetja korpusele ja

käepidemele tilkumine pärast keetmist.

Strix-juhtseade

Ühendkuningriigis väljatöötatud Strix-

juhtseade pakub mitmekordset

ohutussüsteemi, et kaitsta kuivalt

sisselülitamise eest, lülitades seadme

automaatselt välja, kui vesi läheb keema või

kann tõstetakse aluselt.

Topeltkorpuse disain

Tänu veekeetja ainulaadsele topeltkorpuse

disainile on veekeetjat ohutu puudutada

(*erandiks metallosad) ja Philipsi mudeliga

HD9306 (tavaline ühekordse seinaga metallist

veekeetja) võrreldes püsib vesi 50% kauem

soe.

Roostevabast terasest tila

Mittetilkuv tila on valmistatud toiduainetega

kasutamiseks sobivast roostevabast terasest ja

see ennetab tõhusalt vee väljaloksumist – nii

on keetmine ohutu ja tassitäis puhast vett alati

käeulatuses.
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Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Üldine spetsifikatsioon

Toote omadused: Ümmargune alus,

Automaatne väljalülitus, Kuivalt

sisselülitamise kaitse, Jahedaseinaline korpus,

Lame kütteelement, Libisemiskindel jalg,

Toitelüliti, Kaane ja tila kaudu täidetav,

Vedrukaas

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 0,75 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 1800 W

Pinge: 220 V

Kaal ja mõõtmed

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 235 × 220 ×

255 mm

Kaal koos pakendiga: 1,55 kg

Toote kaal: 1,124 kg

Disain

Värvus: Punane ja sügavmust

Viimistlus

Materjalifilter: Roostevaba teras

Küttekeha materjal: Roostevaba teras

 

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette

teatamata Kaubamärgid kuuluvad

firmale Koninklijke Philips N.V. või

vastavatele omanikele.

Väljalaske kuupäev

2019‑03‑27

Versioon: 1.0.1

EAN: 08 71010 38905 77

www.philips.com

http://www.philips.com/

