Hurtigkoker
Avance Collection
1,5 liter
2200 W
Med glasskanne

Ekstra robust, langvarig glass
HD9340/00

Den første hurtigkokeren fra Philips i glass og rustfritt stål er ekstra solid og har
lang levetid. Med kopp for kopp-indikatoren koker du bare det vannet du trenger,
noe som også er mer miljøvennlig.
Enkel å bruke
Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på
Ledningskveiler for enkel oppbevaring
Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering.
Hengslet lokk med utløserknapp for enkel oppfylling og rengjøring
Énkoppsindikator slik at du koker kun det vannet du trenger
Rask koking og enkel rengjøring
Flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring
Anti-kalkavleiringsﬁlter for en kopp med rent vann
Sikker i bruk
Flersidig sikkerhetssystem
Solid med lang levetid
SCHOTT DURAN ®-glass som er produsert i Tyskland og perfekt for koking

Hurtigkoker

HD9340/00

Høydepunkter
Ledningskveiler

Enkoppsindikator

SCHOTT DURAN®-glass

Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at
hurtigkokeren enkelt kan plasseres på
kjøkkenet.

Gir forbrukerne muligheten til å koke kun det
vannet de trenger. Dermed sparer de strøm og
vann, noe som også er mer miljøvennlig.

Hurtigkokeren er laget med spesialglass fra

Pilotlampe
Elegant lampe som er installert i av/påknappen, viser når hurtigkokeren er slått på.

Trådløs 360° piruettbase

SCHOTT DURAN ® i Tyskland som tåler mye,
varer lenge og passer best til høye
temperaturer som ved koking.
Flersidig sikkerhetssystem
Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking som
slår seg automatisk av når den er ferdig, eller
når den løftes av sokkelen.

Flatt varmeelement

Anti-kalkavleiringsﬁlter

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og
plassering.
Hengslet lokk med utløserknapp
Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger
for rask koking og enkel rengjøring.
Det avtakbare anti-kalkavleiringsﬁlteret sørger
for at vannet du heller i koppen, er rent.

Hengslet lokk med utløserknapp for enkel
oppfylling og rengjøring, og som også bidrar til
at du ikke blir truﬀet av dampen.

Hurtigkoker

HD9340/00

Spesiﬁkasjoner
Designmessige spesiﬁkasjoner
Varmeelement: Rustfritt stål
Materiale, bryter: Polypropylen (PP)
Farge(r): Hvit og svart
Generelle spesiﬁkasjoner
Trådløs
Sklisikre føtter
Ergonomisk håndtak
Lokk med bred åpning

Ledningsoppbevaring
Automatisk avslåing
Beskyttelse mot tørrkoking
360 graders base
Flatt varmeelement
Tilbehør
Filter: Tutﬁlter

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Utgivelsesdato
2019‑03‑19
Versjon: 3.0.1

Spesiﬁkasjonene kan endres uten
varsel. Varemerker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive eiere.

EAN: 08 71010 37069 46

www.philips.com

Tekniske spesiﬁkasjoner
Kapasitet: 1,5 l
Ledningslengde: 0,75 m
Frekvens: 50/60 Hz
Drift: 1850–2200 W
Spenning: 220–240 V
Service
To års verdensomspennende garanti

