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Skabt til at vare
For lang og pålidelig daglig brug

Holdbar kedel i sikkert, rustfrit stål i fødevarekvalitet til lang og driftssikker

hverdagsbrug. Philips bringer 60 års tillid og ekspertise til denne elegante,

langtidsholdbare kedel.

Hurtig, sikker kogning

Holdbart kabinet i rustfrit stål med lang levetid

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Multisikkerhedssystem mod tørkogning

Nem at fylde, bruge og rengøre

Indikatoren lyser, når elkanden er tændt

Letaflæselig vandstandsindikator

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør det nemt at rengøre kanden

Nem påfyldning gennem låget eller tuden

Ledningsfri elkande med 360° centerkobling

Ledningsoprul til nem justering og opbevaring af ledningen



Elkande HD9350/90

Vigtigste nyheder

Rustfrit ståldesign

Holdbart metaldesign i børstet rustfrit stål i

fødevarekvalitet for lang, driftssikker brug.

Micro mesh-filter

Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden

fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200

mikron og sikrer en klar kop.

Fladt varmelegeme

Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig

kogning og nem rengøring.

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar.

Indikatorlys

Elegant lysindikator integreret i tænd/sluk-

kontakten lyser, når elkanden er tændt.

Vandstandsindikator

Vandstanden aflæses nemt via en indikator

placeret neden under håndtaget.

Låg med fjederlukkemekanisme og stor

åbning*

Et trykknaplåg åbnes nemt ved et tryk på en

knap, hvorved kontakt med dampen undgås.

Den store åbning letter rengøringen.

Nem påfyldning

Elkanden kan fyldes gennem tuden eller ved at

åbne låget med fjederlukkemekanismen.

Basisenhed med + 360° centerkobling

Den ledningsfri elkande står på en 360°

centerkobling, som gør den nem at løfte og

sætte på igen.

Skjult ledningsoprul

Ledningen kan vikles sammen under

basisenheden, så den har den rette længde og

nemt kan gemmes væk.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: 360° basisenhed, Auto-

sluk, Sikring mod tørkogning,

Ledningsopbevaring, Fladt varmelegeme,

Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk),

Indikatorlys, Låg med fjederlukkemekanisme,

Låg med bred åbning

Ledningsfri

Nem påfyldning via tud

Ergonomisk greb

Låg og hældetud

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1,7 L

Ledningslængde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 1850-2200 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 198 x 228 x

244 mm

Micro-mesh-filter: 200 µm

Design

Farve: Rustfrit stål

Overflade

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

Afbrydermateriale: Polypropylen (PP)

* 15 % større end en almindelig Philips-elkande i metal
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