Grelnik vode
Daily Collection
1,5 l
2200 W
Plastika
HD9334/11

Elegantna zasnova za dolgotrajno uporabo
Prozorna posoda za učinkovit nadzor nad vrenjem
Pametna zasnova grelnika vode vam omogoča pregled nad količino vode z
vsakega kota, mikromrežasti ﬁlter pa učinkovito ﬁltrira vodni kamen. Zanesljivo in
učinkovito gretje vode ter ima dolga življenjska doba.
Preprosta uporaba
360-stopinjski intuitivni indikator nivoja vode
Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje
Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje
Hitro kuhanje in enostavno čiščenje
Snemljiv pokrov za enostaven dostop med čiščenjem
Mikromrežasti ﬁlter za čisto vodo
Ploščati grelni element lahko enostavno očistite
Varno za uporabo
Zasnova proti uhajanju pare za pokrov, ročaj in stikalo
Večstopenjski varnostni sistem

Grelnik vode
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Značilnosti
360-stopinjski indikator nivoja vode

Mikromrežasti ﬁlter

Zaradi prosojnega ohišja je indikator nivoja
vode jasno viden z vsakega kota. Elegantni
trakovi označujejo tudi količino vode in
kozarcev.

Snemljivi ﬁni mikromrežasti ﬁlter na dulcu
zadrži vse delce vodnega kamna velikosti do
180 mikronov in zagotavlja, da je voda v
kozarcu vedno čista.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Ploščati grelni element

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno
dvigovanje in postavljanje.

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja
hitro vretje in enostavno čiščenje.

Navijalnik napajalnega kabla

Preprečuje uhajanje pare

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako
grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Zasnova proti uhajanju pare za pokrov, ročaj in
stikalo preprečuje stik s paro.

Snemljiv pokrov

Večstopenjski varnostni sistem
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje
izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob
pripravi ali v primeru dviga s podstavka.

Popolnoma snemljiv pokrov za enostaven
dostop med čiščenjem.

NAGRADA IF ZA OBLIKOVANJE
Nagrajeni izdelki in projekti, koncepti in druge
zamisli, ki so jih za nagrade IF izbrali vodilni
oblikovalciOrganizacija iF International Forum
Design GmbH vsako leto organizira
oblikovalski natečaj, ki sodi med najbolj
priznane in cenjene na svetu: NAGRADA ZA
OBLIKOVANJE iF. Nagrada velja za svetovni
simbol za oblikovalsko odličnost, zato vsako
leto beležijo več kot 5000 prijav iz 70 držav.

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi
lahko zmanjšate stroške, porabo energije in
izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih prizadevanja za
varovanje okolja – energijska učinkovitost,
embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in
odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko
dobo.

NAGRADA ZA OBLIKOVANJE RED DOT 2016
Nagrada za oblikovanje Red Dot je
mednarodno priznanje za oblikovanje izdelka
in komunikacijsko zasnovo.Nagrada dokazuje,
da ustvarjalni oblikovalci lahko uresničujejo
svoje vizije, raziskujejo in preizkušajo - ter da
si je imena prejemnikov treba zapomniti za
prihodnost. Podeljujejo se nagrade za
oblikovanje izdelka, oblikovalske agencije in
oblikovalske koncepte.
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Speciﬁkacije
Država porekla
Izdelano v: Kitajskem
Splošne speciﬁkacije
Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek,
Samodejni izklop, Samodejni varnostni izklop,
Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element,
Prostor za shranjevanje kabla, Nedrseče nožice
Servis
2-letna mednarodna garancija

Tehnične speciﬁkacije
Zmogljivost posode: 1,5 L
Dolžina kabla: 0,75 m
Frekvenca: 50/60 Hz
Napajanje: 2200 W
Napetost: 220-240 V
Teža in dimenzije
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 223 x 162 x
254 mm
Mikromrežasti ﬁlter: 180 µm
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Zasnova
Barva: Zvezdnato bela in karibsko modra
Površina
Material grelnega elementa: Nerjavno jeklo
Material glavnega ohišja: PP, plastika
Material stikala: PP, plastika

