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Tyylikäs muotoilu, tehty kestämään
Läpikuultava malli auttaa keittämään juuri sen mitä tarvitset

Vedenkeittimen älykkään suunnittelun ansiosta voit tarkastaa veden määrän mistä

kulmasta tahansa. Mikrosuodatin estää kalkkisaostumien kertymisen. Luotettava,

tehokas ja pitkäikäinen!

Helppokäyttöinen

Intuitiivinen 360° vesimäärän ilmaisin

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Johtoteline helpottaa säilyttämistä

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Irrotettava kansi helpottaa puhdistusta

Mikrosuodatin takaa kuuman veden puhtauden

Litteä lämmitysvastus on helppo puhdistaa

Turvallinen

Höyryvuodoton kansi, kahva ja kytkin

Moniosainen turvajärjestelmä



Vedenkeitin HD9334/20

Kohokohdat

360° vesimäärän ilmaisin

Keittimen runko on läpinäkyvää lasia, joten

näet vesimäärän kaikista suunnista. Tyylikkäät

raidat ilmaisevat kätevästi veden ja kuppien

määrän.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

Virtajohdon säilytysteline

Laite on helppo sijoittaa keittiöön, sillä sen

johto voidaan kiertää alustaan.

Irrotettava kansi

Täysin irrotettava kansi helpottaa puhdistusta.

IF DESIGN AWARD

IF-palkinnon saaneet tuotteet, hankkeet ja

konseptit ovat huippusuunnittelijoiden

valitsemiaiF International Forum Design GmbH

järjestää vuosittain maailman merkittävimpiin

ja arvostetuimpiin kuuluvan iF DESIGN

AWARD -muotoilukilpailun.

Maailmanlaajuiseksi muotoiluosaamisen

symboliksi nousseessa iF DESIGN AWARD -

kilpailussa on vuosittain yli 5 000 osallistujaa

70 maasta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

RED DOT DESIGN AWARD 2016 -

muotoilupalkinto

Red Dot Design Award -muotoilupalkinto on

kansainvälinen tuotemuotoilun ja

viestintäsuunnittelun palkinto.Palkinnon

voittaminen tässä kilpailussa on todiste

luovasta näkemyksestä. Se kertoo kyvystä

sitoutua, toteuttaa suunnitelmia, tutkia ja

kokeilla ennakkoluulottomasti. Palkinnon

voittajat ovat tulevaisuuden huippuja.

Kilpailussa on palkintokategoriat

tuotemuotoilulle, muotoilutoimistoille ja

muotoilukonsepteille.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä

jalusta, Automaattinen virrankatkaisu, Johdon

säilytys, Litteä lämmityselementti, Integroitu

johdon säilytys, Liukumattomat jalat

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot

Kulhon tilavuus: 1,5 V

Johdon pituus: 0,75 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 2 200 W

Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 223 x 162 x 254 mm

Mikrosuodatin: 180 µm

Muotoilu

Väri: Valkoinen ja vaalea beige

Pinnoitus

Lämmitysvastuksen materiaali:

Ruostumatonta terästä

Rungon materiaali: PP, muovi

Kytkimen materiaali: PP, muovi
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