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Stilinga ir patvari konstrukcija
Dėl permatomo dizaino lengviau užvirinsite tiek, kiek reikia

Vandens kiekį šiame sumaniai sukonstruotame virdulyje galėsite patikrinti

žvelgdami bet kokiu kampu, o tankus filtras efektyviai pašalins kalkes. Patikimas ir

efektyvus virinimas, ilgas naudojimo laikas!

Paprasta naudotis

360° intuityvus vandens lygio indikatorius

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Greitai užverda ir lengva valyti

Nuimamas dangtis, kad būtų lengva pasiekti valant

Smulkaus tinklelio filtras – švariam vandens puodeliui

Lengvai valomas plokščias kaitinimo elementas

Saugu naudoti

Dangtelio, rankenėlė ir jungiklio konstrukcija nepraleidžia garų

Daugiafunkcė saugumo sistema
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Ypatybės

360° vandens lygio indikatorius

Dėl permatomo korpuso vandens lygio

indikatorius gerai matomas iš bet kokio kampo.

Stilingos juostelės parodo vandens kiekį ir

puodelių skaičių.

Bevielis 360° sukamas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau

pakelti ir uždėti.

Maitinimo laido suktukas

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl

virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Nuimamas dangtis

Visiškai nuimamas dangtis, kad būtų lengva

pasiekti valant.

Itin tankus filtras

Snapelyje integruotas išimamas smulkaus

tinklelio filtras sulaiko visas didesnes nei > 180

mikronų kalkių daleles, kad į puodelį

įsipiltumėte tik švaraus vandens.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas –

greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Garų nepraleidžianti konstrukcija

Dėl garų nepraleidžiančio dangtelio, rankenos

ir jungiklio konstrukcijos, būsite apsaugoti nuo

sąlyčio su garais.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo

vandens išgaravimo – ji automatiškai

išsijungia, kai vanduo užverda ar virdulys

nukeliamas nuo pagrindo.

„IF“ DIZAINO APDOVANOJIMAS

IF apdovanojimų pelniusius gaminius,

projektus, koncepcijas ir kt. renka žinomiausi

dizaineriaiKiekvienais metais „iF International

Forum Design GmbH“ organizuoja vieną

žinomiausių ir labiausiai vertinamų dizaino

konkursų: „iF“ APDOVANOJIMĄ UŽ GAMINIO

DIZAINĄ. Visame pasaulyje pripažintas

aukščiausios kokybės dizaino simboliu „iF“

APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ

kiekvienais metais sulaukia daugiau nei 5000

paraiškų iš 70 šalių.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

2016 m. „RED DOT“ DIZAINO

APDOVANOJIMAS

„Red Dot“ dizaino apdovanojimas –

tarptautinis apdovanojimas už gaminių ir

komunikacijos dizainą.Pergalė šiame konkurse

parodo, kad kūrėjai turi viziją ir gali

įsipareigoti, įgyvendinti, tirti ir eksperimentuoti,

o jų kuriamas vardas yra būtent tas, ko mes visi

ieškosime ateityje. Yra skiriamos gaminio

dizaino, dizaino agentūrų ir dizaino koncepcijų

apdovanojimų kategorijos.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: 360 laipsnių pagrindas,

Automatinis išjungimas, Apsauga nuo visiško

vandens išgaravimo, Laido laikymas, Plokščias

kaitinimo elementas, Integruota laido

saugykla, Neslystančios kojelės

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Techniniai duomenys

Dubens talpa: 1,5 l

Maitinimo laido ilgis: 0,75 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 2200 W

Įtampa: 220-240 V

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 223 x 162 x

254 mm

Smulkaus tinklelio filtras: 180 µm

Konstrukcija

Spalva: Tviskančiai balta su Karibų mėlyna

Apdaila

Kaitinimo elemento medžiaga: Nerūdijantis

plienas

Pagrindinio korpuso medžiaga: PP plastikinis

Jungiklis: PP plastikinis
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