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Stilfuldt design, der holder længe
Gennemsigtigt design hjælper dig med at koge det, du skal

bruge

Denne elkande i et smart design giver dig mulighed for at aflæse vandniveauet fra

enhver vinkel og samtidig effektivt filtrere kalk væk ved hjælp af micro mesh-filteret.

Giver pålidelig og effektiv kogning af vand og har en lang levetid!

Nem at anvende

360° intuitiv indikator for vandstand

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Ledningsoprul gør den let at gemme væk

Hurtig kogning og nem rengøring

Aftageligt låg, der giver større rækkevidde under rengøring

Micro mesh-filter for en ren kop vand

Det flade varmelegeme er nemt at rengøre

Sikker brug

Design til låg, håndgreb og kontakt, der sikrer mod dampudslip

Multisikkerhedssystem



Elkande HD9334/20

Vigtigste nyheder

360° indikator for vandstand

Indikator for vandstand, der er let læselig fra

alle vinkler på grund af den gennemsigtige

krop. De smarte striber angiver på en intelligent

måde mængden af vand, også målt i kopper.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

Oprulning til strømledning

Ledningen kan rulles omkring basen, så

kanden ikke fylder så meget i køkkenet.

Aftageligt låg

Helt aftageligt låg, der giver større rækkevidde

under rengøring

Micro mesh-filter

Det aftagelige, fine micro-mesh-filter på

hældetuden tilbageholder alle kalkpartikler

med en størrelse på over 180 µ og sikrer, at det

vand, du putter i koppen, er rent.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer

hurtig kogning og nem rengøring.

Sikker mod dampudslip

Design til låg, håndgreb og kontakt, der sikrer

mod dampudslip, så du undgår at komme i

kontakt med dampen.

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar, eller

når kanden fjernes fra basen.

iF DESIGN AWARD

iF-prisbelønnede produkter og projekter,

koncepter og mere, der udvælges blandt de

største navne inden for design iHvert år

arrangerer iF International Forum Design

GmbH en af verdens mest berømte og

værdsatte designkonkurrencer: iF DESIGN

AWARD. iF DESIGN AWARD er anerkendt som

et symbol på fremragende design over hele

verden og byder velkommen til mere end

5.000 tilmeldinger fra 70 lande hvert år.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

RED DOT DESIGN AWARD 2016

Red Dot Design Award er en international

præmie for produktdesign og

kommunikationsdesign.At vinde en præmie i

denne konkurrence er bevis for, at de kreative

hjerner har en vision og er i stand til at udføre,

researche og eksperimentere – og at det er et

navn, som det er værd at holde øje med

fremover. Der er præmiekategorier for

produktdesign, designbureauer og

designkoncepter.
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Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: 360° basisenhed, Auto-

sluk, Ledningsopbevaring, Fladt varmelegeme,

Integreret ledningsopbevaring, Skridsikre

"fødder"

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Stor skål: 1,5 L

Ledningslængde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 2200 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 223 x 162 x

254 mm

Micro-mesh-filter: 180 µm

Design

Farve: Stjernehvid og Silke-beige

Overflade

Varmelegemets materiale: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: PP plastik

Materialeskift: PP plastik
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