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Thiết kế bắt mắt, sử dụng bền lâu
Thiết kế trong suốt giúp bạn theo dõi được lượng nước đun cần thiết

Bình đun này được thiết kế thông minh cho phép bạn nhìn thấy lượng nước đun sôi trong bình từ

mọi góc, cũng như lọc căn vôi hiệu quả nhờ có bộ lọc vi lưới. Đun sôi hiệu quả, đáng tin cậy và thời

gian sử dụng bền lâu.

Dễ  sử  dụng

Chỉ báo mực nước dễ nhìn thấy 360°

Đế không dây xoay tròn 360° giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng

Ngăn quấn dây điện để  dễ bảo quản

Đun sôi nhanh và dễ  làm sạch

Nắp có thể  tháo rời giúp dễ dàng làm sạch

Bộ lọc vi lưới cho cốc nước sạch

Đế nhiệ t phẳng, dễ lau sạch

An toàn khi sử  dụng

Thiết kế chống rò rỉ hơi nước dành cho nắp, tay cầm và công tắc

Hệ  thống an toàn
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Những nét chính

Chỉ báo mức nước 360°

Dễ dàng đọc các chỉ báo mức nước từ mọ i góc nhờ

thiết kế trong suốt của bình. Các đường vạch thể  hiện

lượng nước một cách khéo léo.

Đế không dây xoay tròn 360°

Đế không dây xoay tròn 360° giúp nhấc lên và đặt

xuống dễ dàng.

Ngăn quấn dây điện

Cuộn dây có thể  đượ c quấn lạ i quanh chân đế, để  dễ

dàng đặt bình đun trong phòng bếp của bạn.

Nắp có thể  tháo rờ i

Nắp có thể  tháo rời hoàn toàn giúp dễ dàng làm sạch.

Bộ lọc vi lướ i

Bộ lọc vi lưới trên vòi có thể  tháo rời, giữ lạ i tất cả các

cặn bẩn có kích cỡ  lớn hơn 180 micrômét và đảm bảo

nước đượ c rót vào cốc là nước sạch.

Đế nhiệ t phẳng

Bộ phận ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh

và dễ dàng làm sạch.

Chống rò rỉ hơ i nước

Thiết kế chống rò rỉ hơi nước dành cho nắp, tay cầm và

công tắc, giúp bảo vệ  người dùng không tiếp xúc với hơi

nước.

Hệ  thống an toàn

Hệ  thống an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với

công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên

khỏ i đế.

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF

Các sản phẩm, dự án, khái niệm và nhiều thể  loạ i khác

giành đượ c giả i thưởng iF đượ c lựa chọn bở i các

chuyên gia hàng đầu trong ngành thiết kếHàng năm,

Diễn đàn thiết kế quốc tế iF sẽ tổ chức một trong

những cuộc thi thiết kế nổ i tiếng nhất thế giới: GIẢI

THƯỞNG THIẾT KẾ iF. Đượ c công nhận là một biểu

tượng thiết kế xuất sắc trên khắp thế giới, GIẢI

THƯỞNG THIẾT KẾ iF nhận đượ c hơn 5.000 bài đệ

trình từ 70 quốc gia mỗ i năm.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ RED DOT NĂM 2016

Giả i thưởng thiết kế Red Dot là giả i thưởng thiết kế

sản phẩm và thiết kế truyền thông quốc tế.Việc giành

đượ c giả i thưởng trong cuộc thi này chứng minh rằng sự

sáng tạo là có tầm nhìn và có thể  chuyển giao, tiến

hành, nghiên cứu và thực nghiệm, cũng như đây chính là

các sản phẩm cần đượ c quan tâm trong thời gian sắp

tới. Có các danh mục giả i thưởng dành cho thiết kế sản

phẩm, thiết kế truyền thông và thiết kế ý tưởng.
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Các thông số

Ng uồn g ốc xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số chung

Các tính năng sản phẩm: Đế 360 độ , Tự động ngắt, Bảo

quản dây dẫn, Đế nhiệ t phẳng, Hộc chứa dây nguồn,

Chân đế chống trượ t

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Thông số kỹ thuật

Dung tích: 1,5 l

Chiều dài dây: 0,75 m

Tần số: 50/60 Hz

Công suất: 2200 W

Điện áp: 220-240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (DxRxC): 223x162x254 mm

Bộ lọc vi lướ i: 180 µm

Thiết kế

Màu sắc: Trắng bạc và Be

Hoàn thiện

Vật liệu của đế nhiệ t: Thép không gỉ

Vật liệu thân chính: Nhựa PP

Chất liệu công tắc: Nhựa PP
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