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Stílusos kialakítás, időtálló tervezés
Átlátszó kialakítása révén a pontos mennyiség forralható fel

Ezen az intelligens tervezésű vízforralón bármilyen szögből látható, hogy mennyi

víz van benne, a mikrohálós szűrő pedig hatékonyan kiszűri a vízkövet.

Megbízható és hatékony forralás, hosszú élettartam!

Könnyen használható

360°-os intuitív vízszintjelző

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A levehető fedél egyszerűbb hozzáférést biztosít tisztításkor

Mikrohálós szűrő a tiszta forró vízért

A lapos fűtőelem könnyen tisztítható

Biztonságos használat

A gőz szivárgását megakadályozó fedél, fogantyú és kapcsoló

Többrétű biztonsági rendszer



Vízforraló HD9334/11

Fénypontok

360°-os vízszintjelző

Az áttetsző anyagnak köszönhetően minden

szögből könnyen leolvasható a víz szintje. A

stílusos csíkok mutatják a vízmennyiséget és a

csészék számát egyaránt.

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Feltekerhető tápkábel

A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék

egyszerűen elhelyezhető a konyhában.

Levehető fedél

A teljesen levehető fedél egyszerűbb

hozzáférést biztosít tisztításkor.

Mikroszűrő

A kifolyó levehető, finom mikrohálós

szűrőjének köszönhetően megszűri a 180

mikronnál nagyobb méretű vízkőrészecskéket,

így biztosítva a csészébe kerülő víz tisztaságát.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Megakadályozza a gőz szivárgását

A gőz szivárgását megakadályozó fedél,

fogantyú és kapcsoló, a gőzzel való érintkezés

elkerülésének érdekében

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli

forralás ellen – automatikusan kikapcsol, ha

felforrt a víz vagy leemeli a vízforralót alapról.

IF FORMATERVEZÉSI DÍJ

IF-díjas termékek és projektek, koncepciók,

melyeket napjaink legnevesebb dizájnerei

választanak kiAz iF International Forum Design

GmbH minden évben megrendezi a világ egyik

legünnepeltebb és legnívósabb formatervezői

versenyét: az IF FORMATERVEZÉSI DÍJAT. A

világszerte a formatervezői tökéletesség

szimbólumaként elismert IF

FORMATERVEZÉSI DÍJRA több mint 70

országból, több mint 5000 pályázat érkezik

minden évben.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.

RED DOT FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016

A Red Dot formatervezési díj egy nemzetközi

formatervezési és kommunikációs tervezési

díj.A versenyben díjazott kreatív elmék

rendelkeznek vízióval, és képesek

elköteleződni valami iránt, véghez vinni azt,

kutatni, illetve kísérletezni – és tudatják, hogy

ők azok, akikre a jövőben oda kell figyelni.

Különböző díjkategóriák léteznek

formatervezés, tervezői iroda és tervezési

koncepciók szerint.
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Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Termékjellemzők: 360 fokban elforgatható talp,

Automatikus kikapcsolás, Víz nélküli forralás

elleni védelem, Vezetéktárolás, Lapos

fűtőelem, Beépített kábeltároló,

Csúszásmentes talp

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok

Edény kapacitása: 1,5 L

Vezetékhossz: 0,75 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Energiaellátás: 2200 W

Feszültség: 220–240 V

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 223 x 162 x

254 mm

Mikroszűrő: 180 µm

Kialakítás

Szín: Ragyogó fehér és karibi kék

Kidolgozás

Fűtőelem anyaga: Rozsdamentes acél

A készülék anyaga: PP műanyag

A kapcsoló anyaga: PP műanyag
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