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Design elegant, conceput să dureze
Designul transparent te ajută să fierbi ce doreşti

Acest fierbător conceput inteligent îţi permite să citeşti cantitatea de apă din orice

unghi, în timp ce elimină eficient depunerile de calcar graţie filtrului cu microsită.

Fierbere fiabilă şi eficientă, durată lungă de viaţă!

Uşor de utilizat

Indicator intuitiv la 360° pentru nivelul apei

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Capac detaşabil pentru acces uşor în timpul curăţării

Filtru anticalcar pentru o ceaşcă curată de apă

Elementul de încălzire plat este uşor de curăţat

Sigur în utilizare

Design cu protecţie la scurgere abur pt capac, mâner şi comutator

Sistem de siguranţă multiplă



Fierbător HD9334/11

Repere

Indicator la 360° pentru nivelul apei

Indicator de nivel de apă uşor de citit din orice

unghi datorită materialului transparent. Dungile

fine arată cantitatea de apă şi numărul de

ceşti.

Bază Pirouette 360° fără fir

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi

amplasare uşoare.

Bobină pentru cablu

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de

aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului

în bucătărie.

Capac detaşabil

Capac complet detaşabil pentru acces uşor în

timpul curăţării.

Filtru cu microsită

Filtrul detaşabil cu microsită de pe gura de

scurgere reţine toate particulele de calcar care

au o dimensiune mai mare de 180 de microni

şi se asigură că apa pe care o pui în cană este

curată.

Element de încălzire plat

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură

fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Protecţie împotriva scurgerii aburului

Design cu protecţie de abur pentru capac,

mâner şi comutator.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva

încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când

este gata sau când este ridicat de pe bază.

PREMIUL IF PENTRU DESIGN

Produse, proiecte, concepte şi multe altele

premiate IF, selectate de cele mai renumite

nume din design acumiF International Forum

Design GmbH organizează în fiecare an unul

dintre cele mai renumite şi apreciate concursuri

de design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN.

Recunoscut ca simbol al excelenţei în design

la nivel mondial, PREMIUL iF PENTRU

DESIGN întâmpină peste 5.000 de înscrieri din

70 de ţări în fiecare an.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

PREMIUL PENTRU DESIGN RED DOT 2016

Premiul pentru design Red Dot este un premiu

internaţional de design de produs şi de

comunicare.Câştigarea unui premiu în această

competiţie este dovada faptului că minţile

creative au viziunea şi capacitatea de a se

angaja, de a executa, de a cerceta şi de a

experimenta - şi că reprezintă un nume de care

se va ţine cont în viitor. Există categorii de

premii pentru design de produs, pentru agenţii

de design şi pentru concepte de design.
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Specificaţii

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Bază 360 de

grade, Oprire automată de siguranţă, Protecţie

împotriva încălzirii în gol, Sistem depozitare

cablu, Element de încălzire plat, Compartiment

pentru cablu integrat, Sistem anti-alunecare

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Specificaţii tehnice

Capacitate castron: 1,5 l

Lungime cablu: 0,75 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 2200 W

Tensiune: 220-240 V

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 223 x 162

x 254 mm

Filtru cu microsită: 180 µm

Design

Culoare: Alb steluţă şi albastru marin

Finisaj

Materialul elementului de încălzire: Oţel

inoxidabil

Material corp principal: PP, plastic

Material comutator: PP, plastic
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