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1,5 litros

2200 W

Com jarro de vidro

 

HD9340/00

Vidro extra resistente

de longa duração

O primeiro jarro de vidro da Philips combinado com material em aço inoxidável

oferece-lhe uma robustez adicional e qualidade duradoura. A indicação chávena

a chávena permite-lhe ferver apenas a quantidade de que necessita, contribuindo

assim para um ambiente melhor.

Fácil de experimentar

A luz piloto indica quando o jarro está ligado

Enrolador do fio de alimentação para fácil arrumação

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e posicionar facilmente.

Tampa articulada com botão de libertação para enchimento e limpeza fáceis

Indicador de uma chávena para ferver apenas a água necessária

Fervura rápida e limpeza fácil

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Filtro anticalcário para uma chávena de água límpida

Utilização segura

Sistema de segurança multifunções

Robusto e duradouro

O vidro SCHOTT DURAN® fabricado na Alemanha é perfeito para fervura



Jarro HD9340/00

Destaques

Enrolador do fio de alimentação

O cabo pode ser enrolado à volta da base para

facilitar a colocação do jarro na sua cozinha.

Luz piloto

Luz elegante incorporada no interruptor

ligar/desligar indica quando o jarro está

ligado.

Resistência plana

O elemento oculto em aço inoxidável garante

uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Indicador de uma chávena

Permite que os consumidores fervam apenas a

quantidade de água de que necessitam,

poupando energia e água e,

consequentemente, contribuindo para um

melhor ambiente.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

Tampa articulada com botão de libertação

Tampa articulada com botão de libertação para

enchimento e limpeza fáceis, impedindo

também o contacto com o vapor.

Vidro SCHOTT DURAN®

A estrutura do jarro é fabricada com um vidro

especial da SCHOTT DURAN® na Alemanha,

que é extra robusto, duradouro e melhor para

aplicações de temperaturas elevadas como a

fervura.

Sistema de segurança multifunções

O sistema de segurança multifunções protege

contra o funcionamento a seco, com desligar

automático

Filtro anticalcário

O filtro anticalcário amovível garante que a

água que verte para a sua chávena está limpa.
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Especificações

Especificações de design

Resistência: Aço inoxidável

Material do interruptor: Polipropileno (PP)

Cor(es): Branco e preto

Especificações gerais

Sem cabo

Suporte antideslize

Pega ergonómica

Tampa de abertura larga

Compartimento do fio

Desativação automática

Proteção contra funcionamento a seco

Base de 360 graus

Resistência plana

Acessórios

Filtro: Filtro do bico

Especificações técnicas

Capacidade: 1,5 l

Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 1850 - 2200 W

Voltagem: 220-240 V

Assistência

2 anos de garantia mundial
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