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Stijlvol en duurzaam design
Dankzij het transparante design kookt u de juiste hoeveelheid

Op deze waterkoker met slim design kunt u vanuit elke hoek de hoeveelheid water

aflezen, terwijl het fijnmazige filter kalk uit het water haalt. Ga voor betrouwbaar en

efficiënt koken en een lange levensduur!

Eenvoudig te realiseren

360° intuïtieve waterniveau-indicator

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snoerwikkelaar voor eenvoudig opbergen

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

Afneembaar deksel voor optimaal schoonmaken

Fijnmazig filter voor een kopje helder water

Plat, gemakkelijk te reinigen verwarmingselement

Veilig in gebruik

Stoomlekbestendig ontwerp voor deksel, handgreep en schakelaar

Meervoudig veiligheidssysteem



Waterkoker HD9334/20

Kenmerken

360° waterniveau-indicator

De waterniveau-indicator is eenvoudig

afleesbaar vanuit elke hoek dankzij de

doorzichtige wand. De stijlvolle strepen geven

de hoeveelheid water en koppen aan.

Snoerloze draaivoet van 360°

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig

optillen en plaatsen.

Snoeroprolfunctie

Het snoer kan rond de voet worden gewikkeld,

waardoor de waterkoker altijd een plek vindt in

uw keuken.

Afneembaar deksel

Volledig afneembaar deksel voor optimaal

schoonmaken.

Fijnmazig filter

Het verwijderbare fijnmazige filter op de tuit

houdt alle kalkdeeltjes van > 180 micron tegen

en zorgt ervoor dat het water in uw kop schoon

is.

Plat verwarmingselement

Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt

voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Stoomlekbestendig

Stoomlekbestendig ontwerp voor deksel,

handgreep en schakelaar, zodat contact met

stoom wordt voorkomen.

Meervoudig veiligheidssysteem

Veelzijdig beveiligingssysteem tegen

droogkoken, met automatische

uitschakelfunctie als de waterkoker klaar is of

van de voet wordt genomen.

IF DESIGN AWARD

Bekroonde IF-producten en -projecten,

concepten en nog veel meer, geselecteerd door

de belangrijkste namen in de

ontwerpwereldElk jaar organiseert iF

International Forum Design GmbH een van 's

werelds beroemdste en meest geprezen

ontwerpwedstrijden: de iF DESIGN AWARD.

Erkend als symbool van uitzonderlijk design

over de hele wereld, verwelkomt de iF DESIGN

AWARD elk jaar meer dan 5000 inzendingen

uit 70 landen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

RED DOT DESIGN AWARD 2016

De Red Dot Design Award is een

internationale prijs voor communicatie- en

productontwerp.Het winnen van een prijs in

deze competitie is bewijs voor een creatieve

visie en laat zien dat de winnaar toegewijd is,

ideeën kan uitvoeren, onderzoek kan doen en

kan experimenteren - en dat die een

veelbelovende toekomst heeft. Er zijn

categorieën voor productontwerp,

ontwerpbureaus en ontwerpconcepten.
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Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Productkenmerken: Voet met draaihoek van

360 graden, Automatische uitschakeling,

Opbergvak voor snoer, Plat

verwarmingselement, Geïntegreerd opbergvak

voor snoer, Antislipvoetjes

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties

Inhoud kom: 1,5 l

Snoerlengte: 0,75 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 2200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 223 x 162 x

254 millimeter

Fijnmazig filter: 180 µm

Ontwerp

Kleur: Sprankelend wit en glanzend beige

Afwerking

Materiaal verwarmingselement: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: Plastic PP

Schakelaar: Plastic PP
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