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1,5 l

2200 W

Ze szklanym dzbankiem

 

HD9340/00

Bardzo wytrzymałe, solidne

szkło
Pierwszy czajnik firmy Philips łączący szkło z materiałem ze stali nierdzewnej

zapewnia wyjątkową trwałość i najwyższą jakość przez długi czas. Wskaźnik liczby

filiżanek pozwala ugotować dokładnie tyle wody, ile trzeba, pomagając chronić

środowisko naturalne.

Łatwa obsługa

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia łatwe podnoszenie i odstawianie

urządzenia.

Uchylana pokrywka z przyciskiem zwalniającym umożliwia łatwe napełnianie i

czyszczenie

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

Bezpieczeństwo użytkowania

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Solidność i trwałość

Wyprodukowane w Niemczech szkło SCHOTT DURAN® idealnie nadaje się do

gotowania



Czajnik HD9340/00

Zalety

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

Przewód można owinąć wokół podstawy,

dzięki czemu przechowywanie czajnika jest

łatwiejsze.

Wskaźnik kontrolny

Stylowe światełko wbudowane w wyłącznik

wskazuje, że czajnik jest włączony.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Wskaźnik jednej filiżanki

Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile

potrzebujesz, dzięki czemu zużywa mniej

prądu i wody, pomagając chronić środowisko

naturalne.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Uchylana pokrywka z przyciskiem

zwalniającym

Uchylana pokrywka z przyciskiem

zwalniającym umożliwia łatwe napełnianie i

czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą

parą.

Szkło SCHOTT DURAN®

Korpus czajnika wykonała w Niemczech firma

SCHOTT DURAN® ze specjalnego szkła

zapewniającego wyjątkową wytrzymałość,

odporność na zużycie i świetnie nadającego

się do użytkowania w wysokich temperaturach

— na przykład podczas gotowania.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

zabezpiecza przed włączeniem pustego

czajnika. Wyłącza się automatycznie po

zagotowaniu wody.

Filtr antywapienny

Wyjmowany filtr antywapienny sprawia, że

woda wlewana do filiżanki jest czysta.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Element grzejny: Stal szlachetna

Materiał przełącznika: Polipropylen (PP)

Kolor(y): Biały i czarny

Informacje ogólne

Sieć bezprzewodowa

Stopy antypoślizgowe

Ergonomiczny uchwyt

Szeroko otwierana pokrywka

Schowek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika

Obrotowa podstawa

Płaski element grzejny

Akcesoria

Filtr: Filtr dziobka

Dane techniczne

Pojemność: 1,5 l

Długość przewodu: 0,75 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1850–2200 W

Napięcie: 220–240 V

Serwis

2 lata gwarancji
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