Vattenkokare
Daily Collection
1,5 l
2 200 W
Plast
HD9334/20

Modern design som håller länge
Genomskinlig design så att du kan koka vad du vill
Med den här smart utformade vattenkokaren kan du avläsa vattenmängden från
alla vinklar medan du eﬀektivt ﬁltrerar bort kalkavlagringar tack vare micromeshﬁltret. Tillförlitlig och eﬀektiv kokning, lång livslängd!
Enkel att använda
360° intuitiv vattennivåindikator
Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel lyftning och placering
Sladdvinda för enkel förvaring
Snabb kokning och enkel rengöring
Löstagbart lock så att det är lätt att nå vid rengöring
Micromesh-ﬁlter för ständigt rent vatten
Platt värmeelement som är lätt att rengöra
Säker användning
Ingen ånga läcker ut med designen för lock, handtag och reglage
Flera säkerhetssystem

Vattenkokare
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Funktioner
360° vattennivåindikator

Vattennivåindikator som är lätt att läsa av ur
alla vinklar tack vare den genomskinliga
kroppen. De snygga ränderna indikerar på ett
smart sätt vattennivån samt antalet koppar.

Micromesh-ﬁlter

Det löstagbara ﬁna micromesh-ﬁltret på pipen
fångar alla kalkpartiklar större än 180 mikron
och ser till att vattnet du får i koppen är rent.
Platt värmeelement

Sladdlös 360° vridbar basplatta

Sladdlös 360° vridbar basplatta för enkel
lyftning och placering.

Det dolda elementet i rostfritt stål garanterar
snabb kokning och enkel rengöring.
Ångläckagesäker

Nätsladdvinda

Sladden kan lindas runt bottenplattan, så att
det är lätt att placera vattenkokaren i köket.
Löstagbart lock

Helt löstagbart lock så att det är lätt att nå vid
rengöring.

Ångläckagesäker konstruktion för lock, handtag
och brytare för att undvika kontakt med ångan.
Flera säkerhetssystem
Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med
automatisk avstängning när vattnet är klart eller
när vattenkokaren lyfts upp från bottenplattan.

IF DESIGN AWARD
IF-prisbelönta produkter, projekt, koncept och
mer, utvalda av de främsta namnen inom
design.Varje år organiserar iF International
Forum Design GmbH en av världens mest
hyllade och uppskattade
formgivningstävlingarna: iF DESIGN AWARD. iF
DESIGN AWARD är en symbol för utmärkt
design över hela världen och tar varje år emot
över 5 000 bidrag från 70 länder.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.

RED DOT DESIGN AWARD 2016
Red Dot Design Award är ett internationellt pris
för produktdesign och kommunikation.Ett pris i
den här tävlingen visar att kreativa hjärnor har
en vision och kan fokusera, utföra, forska och
experimentera – och något att hålla ögonen på
i framtiden. Det ﬁnns priskategorier för
produktdesign, designstudior och
designkoncept.
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Speciﬁkationer
Ursprungsland
Tillverkad i: Kina
Allmänna speciﬁkationer
Produktfunktioner: 360-graders basplatta,
Automatisk avstängning, Sladdförvaring, Platt
värmeelement, Inbyggd sladdförvaring,
Stabiliserande fötter
Service
2 års världsomfattande garanti

Tekniska speciﬁkationer
Kapacitet: 1,5 L
Sladdlängd: 0,75 m
Frekvens: 50/60 Hz
Eﬀekt: 2 200 W
Spänning: 220-240 V
Vikt och mått
Produktens mått (L x B x H): 223 x 162 x
254 mm
Micromesh-ﬁlter: 180 µm
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Design
Färg: Stjärnvit och ljusbeige
Legering
Materialvärmeelement: Rostfritt stål
Material i huvudenhet: PP-plast
Material för strömbrytare: PP-plast

