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Design elegante, concebido para durar
O design transparente ajuda a ferver o que necessita

Este jarro concebido de forma inteligente permite-lhe ver a quantidade de água a

partir de qualquer ângulo, enquanto filtra o calcário graças ao filtro de micro rede.

Fervura fiável e eficiente, vida útil longa!

Fácil de experimentar

Indicador do nível de água intuitivo de 360°

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e posicionar facilmente

Enrolador do fio de alimentação para fácil arrumação

Fervura rápida e limpeza fácil

Tampa amovível para fácil acesso durante limpeza

Filtro de micro-rede para uma chávena de água límpida

Resistência plana fácil de limpar

Utilização segura

Design à prova de fugas de vapor para a tampa, pega e interruptor

Sistema de segurança multifunções
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Destaques

Indicador do nível de água de 360°

Indicador do nível de água de leitura fácil a

partir de todos os ângulos graças ao corpo

transparente. As linhas elegantes indicam de

forma inteligente a quantidade de água e de

chávenas.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

Enrolador do fio de alimentação

O cabo pode ser enrolado à volta da base para

facilitar a colocação do jarro na sua cozinha.

Tampa amovível

Tampa totalmente amovível para fácil acesso

durante limpeza.

Filtro de microrede

O filtro fino de micro-rede amovível no bico

retém todas as partículas de calcário com

tamanho > 180 mícrons e assegura que a água

que coloca na sua chávena está limpa.

Resistência plana

O elemento oculto em aço inoxidável garante

uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

À prova de fugas de vapor

Design à prova de fugas de vapor para tampa,

pega e interruptor, evitando o contacto com o

vapor.

Sistema de segurança multifunções

O sistema de segurança multifunções protege

contra o funcionamento a seco, com desligar

automático quando pronto ou ao retirar da

base.

iF DESIGN AWARD

Produtos e projectos, conceitos, e muito mais

galardoados com o prémio IF DESIGN AWARD,

seleccionado pelos grandes nomes do

designTodos os anos, a iF International Forum

Design GmbH organiza uma das competições

de design mais famosas e valorizadas em todo

o mundo: o iF DESIGN AWARD. Reconhecido

como um símbolo da excelência de design em

todo o mundo, o iF DESIGN AWARD recebe

todos os anos mais de 5000 participações de

70 países.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.

PRÉMIO DE DESIGN RED DOT 2016

O prémio de design red dot é um prémio

internacional de design de produtos e de

design de comunicação.Vencer um prémio

nesta competição é a prova de que as mentes

criativas têm uma visão e são capazes de se

comprometer, de executar, de investigar e de

experimentar - e afirmam-se como um nome

no futuro. Há categorias de prémios para

design de produtos, agências de design e

conceitos de design.
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Especificações

País de origem

Fabricada na: China

Especificações gerais

Caraterísticas do produto: Base de 360 graus,

Desativação automática, Compartimento do

fio, Resistência plana, Compartimento do fio

integrado, Suporte antideslize

Assistência

2 anos de garantia mundial

Especificações técnicas

Capacidade da taça: 1,5 L

Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 2200 W

Voltagem: 220-240 V

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

223x162x254 mm

Micro-filtro: 180 µm

Design

Cor: Branco e bege

Acabamento

Material da resistência: Aço inoxidável

Material da estrutura principal: Plástico PP

Material do interruptor: Plástico PP
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