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Ar stikla krūzi

 

HD9340/00

Īpaši izturīgs stikls
Pirmā stikla tējkanna no Philips apvienojumā ar nerūsējošā tērauda materiāla

izmantošanu nodrošina papildu izturību un ilgstošu kvalitāti. Tasīšu indikācija

sniedz iespēju uzvārīt precīzi nepieciešamo ūdens daudzumu, palīdzot saudzēt

vidi.

Viegli izmantojams

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.

Atspervāks ar atbrīvošanas pogu ērtai uzpildīšanai un tīrīšanai

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Ātra vārīšana un viegla tīrīšana

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Pretkatlakmens filtrs nodrošina tīru ūdeni

Droša lietošana

Multi drošības sistēma

Izturīga un ar ilgu kalpošanas laiku

SCHOTT DURAN® stikls, kas izgatavots Vācijā, ir ideāli piemērots vārīšanai



Tējkanna HD9340/00

Izceltie produkti

Vada tinējs

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē

aizņemtu mazāk vietas.

Ieslēgtas tējk. signāll.

Gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī

norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.

Plakans sildelements

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements

nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu

tīrīšanu.

Vienas krūzes ūdens līm. ind.

Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens

daudzumu, tādēļ tiek ietaupīta elektroenerģija

un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai

un nolikšanai.

Atspervāks ar atbrīvošanas pogu

Atspervāks ar atbrīvošanas pogu atvieglo

uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar

tvaiku.

SCHOTT DURAN® stikls

Tējkannas korpuss ir izgatavots no speciāla

stikla (ražotājs SCHOTT DURAN® Vācijā), kas ir

īpaši izturīgs, ilgi kalpo un ir vislabāk

piemērots lietošanai augstā temperatūrā,

piemēram, vārot.

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret izvārīšanos, ar

automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir

uzvārījies

Pretkatlakmens filtrs

Izņemamais pretkatlakmens filtrs nodrošina, ka

tasītē ielietais ūdens ir tīrs.
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Specifikācijas

Dizaina specifikācijas

Sildīšanas elements: Nerūsējošais tērauds

Slēdža materiāls: Polipropilēns (PP)

Krāsa(s): Balta un melna

Vispārējas specifikācijas

Bez vada

Neslīdoša pamatne

Ergonomisks rokturis

Plašs vāka atvērums

Vada glabātuve

Automātiskā izslēgšanās

Vārīšanas aizsardzība

360 grādu grozāma pamatne

Plakans sildelements

Piederumi

Filtrs: Snīpja filtrs

Tehniskā specifikācija:

Tilpums: 1,5 l

Vada garums: 0,75 m

Frekvence: 50/60 Hz

Strāvas padeve: 1850 - 2200 W

Spriegums: 220–240 V

Serviss

2 gadu vispasaules garantija
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