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Стилен дизайн, създаден за дълго ползване
Прозрачен дизайн ви помага да варите точното количество

Тази интелигентно проектирана електрическа кана ви позволява да проверявате

количеството вода от всеки ъгъл, докато ефективно филтрира накипа благодарение на

микромрежестия филтър. Надеждно и ефективно варене, дълъг живот!

Лесна употреба

360° интуитивна индикация за нивото на водата

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне

Място за навиване на захранващия кабел за лесно съхранение

Бързо кипване, лесно почистване

Подвижен капак за лесно достигане по време на почистване

Микромрежест филтър против накип за чаша чиста вода

Плоският нагряващ елемент се почиства лесно

Безопасна употреба

Конструкция против изтичане на парата за капака, дръжката и ключа

Многостепенна система за безопасност
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Акценти

360° индикатор за нивото на водата

Лесен за разпознаване индикатор за нивото на

водата от всеки ъгъл благодарение на прозрачния

корпус. Стилните ленти интелигентно показват

нивото на водата, както и броя чашки.

Безжична въртяща се на 360° основа

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне.

Място за навиване на захранващия кабел

Кабелът може да се навие около основата, за лесно

поставяне на каната в кухнята.

Подвижен капак

Изцяло подвижен капак за лесно достигане при

почистване.

Микромрежест филтър

Подвижният филтър от фина микромрежа върху улея

задържа всички частици накип с размер над 180

микрона и гарантира, че водата, която наливате в

чашата си, е чиста.

Плосък нагревателен елемент

Скритият елемент от неръждаема стомана осигурява

бързо варене и лесно почистване.

Предотвратява изтичане на пара

Конструкция против изтичане на парата за капака,

дръжката и ключа, с която се избягва контакт с

парата.

Многостепенна система за безопасност

Многостепенна система за безопасност срещу

прегаряне на сухо с автоматично изключване, когато

водата е готова, или когато вдигнете каната от

основата.

НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА IF

Продукти и проекти с награди от IF концепции и още

други, избрани от водещите имена в сферата на

дизайнаВсяка година iF International Forum Design

GmbH организира едно от най-известните и ценени

състезания по дизайн: НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА

iF. Признато по света като символ за превъзходен

дизайн, събитието НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН НА iF

приема над 5000 номинации от 70 страни всяка

година.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН RED DOT ЗА 2016 г.

Наградата за дизайн Red Dot е международна награда

за дизайн на продукт или в

комуникациите.Спечелването на награда в този

конкурс е доказателство, че творческите умове имат

визия и са готови да се ангажират, да изпълняват, да

проучват и експериментират – те са име, за което

трябва да се внимава в бъдеще. Има наградни

категории за продуктов дизайн, дизайнерски агенции

и дизайнерски концепции.
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Спецификации

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Функции на продукта: основа 360 градуса,

Автоматично изключване, Предпазване срещу

прегаряне, Прибиране на кабела, Плосък

нагревателен елемент, Отделение за съхранение на

кабела, Неплъзгащи се крачета

Сервиз

2 години международна гаранция

Технически данни

Капацитет на купата: 1,5 л

Дължина на кабела: 0,75 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 2200 W

Напрежение: 220 – 240 V

Тегло и размери

Размери на продукта (ДxШxВ): 223x162x254 мм

Микромрежест филтър: 180 µm

Дизайн

Цвят: Звездно бяло и карибско синьо

Дизайн

Материал на нагревателния елемент: Неръждаема

стомана

Материал на основното тяло: Пластмаса

(полипропилен)

Материал на превключвателя: Пластмаса

(полипропилен)
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