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Stylowe wzornictwo, trwała konstrukcja
Przezroczysty materiał pomaga dokładnie określić ilość wody

Ten sprytnie zaprojektowany czajnik umożliwia odczytywanie ilości wody pod

dowolnym kątem. Ponadto dzięki filtrowi z mikrosiateczką urządzenie skutecznie

filtruje kamień. Produkt jest niezawodny, wydajny i trwały!

Łatwa obsługa

Intuicyjny wskaźnik poziomu wody 360°

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Zdejmowana pokrywka ułatwia dostęp podczas czyszczenia

Filtr z mikrosiateczką zapewnia czystą wodę

Płaski element grzejny jest łatwy w czyszczeniu

Bezpieczeństwo użytkowania

Pokrywka, uchwyt i przełącznik zabezpieczone przed wyciekaniem

Wieloelementowy system bezpieczeństwa
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Zalety

Wskaźnik poziomu wody 360°

Czytelny wskaźnik poziomu wody pozwalający

odczytywać ilość wody pod dowolnym kątem

dzięki przezroczystemu materiałowi. Stylowe

linie wskazują nie tylko poziom wody, ale

również liczbę filiżanek.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

Przewód można owinąć wokół podstawy,

dzięki czemu przechowywanie czajnika jest

łatwiejsze.

Zdejmowana pokrywka

W pełni zdejmowana pokrywka ułatwia dostęp

podczas czyszczenia.

Filtr z mikrosiateczką

Zdejmowany filtr z mikrosiateczką na dziobku

powstrzymuje wszystkie drobinki kamienia

większe niż 180 mikronów oraz zapewnia

czystość wody wlewanej do filiżanki.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Zabezpieczenie przed wyciekaniem pary

Pokrywka, uchwyt i przełącznik zabezpieczone

przed wyciekaniem; brak kontaktu z parą.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

chroni przed skutkami zwarcia i zabezpiecza

przed włączeniem pustego czajnika. Wyłącza

się automatycznie po zagotowaniu wody lub

po podniesieniu z podstawy.

IF Design Award — nagroda za wzornictwo

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i

koncepcje wybierane przez czołowe postacie w

dziedzinie wzornictwa.Każdego roku iF

International Forum Design GmbH organizuje

jeden z najsłynniejszych i najbardziej

cenionych konkursów w dziedzinie wzornictwa

— iF DESIGN AWARD. Konkurs ten na całym

świecie jest uznawany za swoisty symbol

doskonałego wzornictwa, dlatego co roku do

organizatorów napływa ponad 5 tysięcy

zgłoszeń z około 70 krajów.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

NAGRODA RED DOT DESIGN AWARD 2016

Red Dot Design Award to międzynarodowa

nagroda przyznawana za wzornictwo

produktów i tzw. projektowanie

komunikacji.Zdobycie tej nagrody stanowi

dowód na to, że twórcy mają wizję i są zdolni

do rzeczywistego zaangażowania,

prowadzenia badań i eksperymentowania — i

dlatego warto obserwować ich w przyszłości.

Nagrody przyznawane są w takich kategoriach

jak wzornictwo produktu, agencje projektowe i

koncepcje stylistyczne.
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Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Obrotowa

podstawa, Automatyczne wyłączanie,

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika, Schowek na przewód, Płaski element

grzejny, Wbudowany schowek na przewód,

Stopy antypoślizgowe

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Pojemność pojemnika: 1,5 L

Długość przewodu: 0,75 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 2200 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

223 x 162 x 254 mm

Filtr z mikrosiateczką: 180 µm

Wykończenie

Kolor: Gwiezdna biel i karaibski błękit

Wykończenie

Materiał elementu grzejnego: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Tworzywo PP

Materiał przełącznika: Tworzywo PP
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