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1,5 litraa

2 200 W

Lasikannu

 

HD9340/00

Erittäin kestävä, pitkäikäinen

lasi

Philipsin ensimmäinen lasista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu

vedenkeitin on erittäin kestävä ja pitkäikäinen. Kuppimerkintöjen avulla voit keittää

ainoastaan tarvitsemasi määrän vettä ja säästät näin ympäristöä.

Helppokäyttöinen

Merkkivalo palaa, kun vedenkeittimeen on kytketty virta

Johtoteline helpottaa säilyttämistä

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa kannun nostamista ja asettamista.

Saranallinen kansi ja irrotuspainike helpottavat täyttöä ja puhdistusta

Yhden kupin merkin avulla voit keittää tarvitsemasi vesimäärän

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Kalkinpoistosuodatin takaa kuuman veden puhtauden

Turvallinen

Moniosainen turvajärjestelmä

Kestävä ja pitkäikäinen

SCHOTT DURAN® -lasi on valmistettu Saksassa ja sopii erinomaisesti keittämiseen



Vedenkeitin HD9340/00

Kohokohdat

Virtajohdon säilytysteline

Laite on helppo sijoittaa keittiöön, sillä sen

johto voidaan kiertää alustaan.

Merkkivalo

Virtakytkimen tyylikäs valo ilmaisee, milloin

keittimen virta on kytkettynä.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Yhden kupin merkki

Käyttäjät voivat keittää juuri tarvitsemansa

vesimäärän, mikä säästää energiaa ja vettä ja

suojelee ympäristöä.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

Saranallinen kansi ja irrotuspainike

Saranallinen kansi ja irrotuspainike helpottavat

täyttöä ja puhdistusta sekä suojaavat höyryltä.

SCHOTT DURAN® -lasia

Keittimen runko on valmistettu Saksassa

erikoissuunnitellusta SCHOTT DURAN® -

lasista. Vankka lasi on erittäin kestävää ja sopii

erinomaisesti korkeisiin lämpötiloihin, kuten

keittämiseen.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut

Kalkinpoistosuodatin

Irrotettava kalkinpoistosuodatin takaa, että

kaadat kuppiin vain puhdasta vettä.
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Lämmitysvastus: Ruostumatonta terästä

Kytkimen materiaali: Polypropeeni (PP)

Väri(t): Valkoinen ja musta

Yleiset tiedot

Johdoton

Liukumattomat jalat

Ergonominen muotoilu

Kokonaan avautuva kansi

Johdon säilytys

Automaattinen virrankatkaisu

Ylikuumenemissuoja

360 astetta kääntyvä jalusta

Litteä lämmityselementti

Lisätarvikkeet

Suodatin: Kaatonokan suodatin

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 1,5 litraa

Johdon pituus: 0,75 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 1 850–2 200 W

Jännite: 220–240 V

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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