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Daily Collection

 

1,0 l, 2000 W

Rustfritt stål

Kompakt

Hurtigkoker

 

HD9348/10

Kompakt størrelse, laget for å vare
Rustfritt stål og forseglet, garantert lekkasjefri

Philips har over 60 års erfaring med hurtigkokere, og denne hurtigkokeren er laget

av solid rustfritt stål, som ikke er skadelig for maten, for å holde lenge. Vi har

designet en svært robust hurtigkoker som skal tåle hyppig bruk over lang tid.

Enkel å bruke

Kompakt design slik at du bare koker det vannet du trenger

Springfjær i lokket for enkel åpning

Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på

Vannivåindikator er enkel å lese og viser koppvolum

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering.

Ledningskveiler for enkel oppbevaring

Rask koking og enkel rengjøring

Mikromaskefilter for en kopp med rent vann

Flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring

Robust hurtigkoker i metall med kanne i børstet rustfritt stål.

Sikker i bruk

Flere sikkerhetssystem mot tørrkoking

Rustfritt stål som er trygt i kontakt med mat



Hurtigkoker HD9348/10

Høydepunkter

Kompakt design

Gjør at du på en raskere måte kan koke bare

det vannet du trenger, samtidig som den tar

mindre plass på benken.

Fjærbelastet lokk

Med springfjær i lokket kan det åpnes uten

problemer ved å trykke på en knapp, slik at du

ikke blir truffet av dampen

Pilotlampe

Elegant lampe som er installert i av/på-

knappen, viser når hurtigkokeren er slått på.

Trådløs 360° piruettbase

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og

plassering.

Ledningskveiler

Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at

hurtigkokeren enkelt kan plasseres på

kjøkkenet.

Mikromaskefilter

Det avtakbare mikromaskefilteret på tuten

stopper alle kalkpartikler på > 200 mikron og

sikrer at vannet du heller i koppen, er rent.

Flersidig sikkerhetssystem

Hurtigkokeren slår seg automatisk av når

vannet er kokt, når den er løftet av sokkelen

eller når det er for lite vann i den, slik at du

unngår tørrkoking.

Materiale som er trygt i kontakt med mat

Denne hurtigkokeren er laget av rustfritt stål

som er trygt i kontakt med mat, slik at du får en

ren kopp med vann.

Flatt varmeelement

Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Vannivåindikator

Vannivåindikatoren er enkel å lese under

håndtaket. Énkoppsindikatoren som lar deg

koke den mengden vann du trenger, og dermed

spare energi og vann, bidrar til et bedre miljø

Robust hurtigkoker i metall

Robust hurtigkoker i metall med kanne i børstet

rustfritt stål for lang levetid.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: 360 graders base,

Automatisk avslåing, Beskyttelse mot

tørrkoking, Ledningsoppbevaring, Flatt

varmeelement, Sklisikre føtter, Av/på-knapp,

På-lampe, Påfylling i lokk og tut, Fjærbelastet

lokk

Service

To års verdensomspennende garanti

Tekniske spesifikasjoner

Kanne, kapasitet: 1 L

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 2000 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Mikromaskefilter: 200 µm

Vekt, produkt: 0,962 kg

Vekt, inkl. emballasje: 1,296 kg

Emballasjens mål (L x B x H):

185 x 250 x 205 millimeter

Utforming

Farge: Rustfritt stål

Overflate

Varmeelement for materiale: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

Materiale, bryter: PP-plast

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑03‑19

Versjon: 6.3.1

EAN: 08 71010 37758 05

www.philips.com

http://www.philips.com/

