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HD9334/20

Stilig design, laget for å vare
Gjennomsiktig utførelse, slik at det er enklere å koke riktig

mengde

Denne hurtigkokeren har en smart design. Du kan enkelt se hvor mye vann som er i

den, og kalkavleiringer filtreres på en effektiv måte med mikromaskefilteret. Pålitelig

og effektiv vannkoking, lang levetid.

Enkel å bruke

360° intuitiv vannivåindikator

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering

Ledningskveiler for enkel oppbevaring

Rask koking og enkel rengjøring

Avtakbart lokk for enkel tilgang under rengjøring

Mikromaskefilter for en kopp med rent vann

Flatt varmeelement som er enkelt å rengjøre

Sikker i bruk

Designen forhindrer damp på lokket, håndtaket og bryteren

Flersidig sikkerhetssystem



Hurtigkoker HD9334/20

Høydepunkter

360° vannivåindikator

Vannivåindikatoren er enkel å lese fra alle

vinkler på grunn av den delvis gjennomsiktige

kannen. De stilige stripene indikerer både

vannivå og antall kopper.

Trådløs 360° piruettbase

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og

plassering.

Ledningskveiler

Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at

hurtigkokeren enkelt kan plasseres på

kjøkkenet.

Avtakbart lokk

Fullstendig avtakbart lokk for enkel tilgang

under rengjøring.

Mikromaskefilter

Det avtakbare mikromaskefilteret på tuten

stopper alle kalkpartikler på > 180 mikron og

sikrer at vannet du heller i koppen, er rent.

Flatt varmeelement

Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Forhindrer damp

Designen forhindrer damp på lokket, håndtaket

og bryteren samt bidrar til at du ikke blir truffet

av dampen.

Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking som

slår seg automatisk av når den er ferdig, eller

når den løftes av sokkelen.

IF DESIGNPRIS

IF-prisbelønte produkter og prosjekter,

konsepter og mer, valgt av de mest kjente

navnene innen design.Hvert år organiserer iF

International Forum Design GmbH en av

verdens mest populære og verdsatte

designkonkurranser: iF DESIGNPRISEN. Over

5000 bidrag fra 70 land sendes inn til iF

DESIGNPRISEN hvert år, så den er et symbol

på utmerket design over hele verden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

RED DOT-DESIGNPRISEN FOR 2016

Red Dot-designprisen er en internasjonal pris

for produktdesign og kommunikasjonsdesign.Å

vinne en pris i denne konkurransen er bevis for

at de kreative hjernene har en visjon og er i

stand til å engasjere seg og sette den ut i livet,

undersøke og eksperimentere – og at de er

noen man bør følge med på i fremtiden. Det er

priskategorier for produktdesign, designbyråer

og designkonsepter.
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Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: 360 graders base,

Automatisk avslåing, Ledningsoppbevaring,

Flatt varmeelement, Integrert

ledningsoppbevaring, Sklisikre føtter

Service

To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, bolle: 1,5 L

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 2200 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

223 x 162 x 254 millimeter

Mikromaskefilter: 180 µm

Utforming

Farge: Stjernehvit og silkebeige

Overflate

Varmeelement for materiale: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: PP-plast

Materiale, bryter: PP-plast
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