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HD9350/90

Duurzaam ontwerp
Voor betrouwbaar dagelijks gebruik

Duurzame waterkoker van voedselveilig roestvrij staal voor langdurig en

betrouwbaar gebruik, elke dag weer. Deze elegante en duurzame Philips-

waterkoker is gemaakt met meer dan 60 jaar beproefde ervaring.

Snel en veilig water koken

Duurzame roestvrijstalen behuizing voor een lange levensduur

Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Plat verwarmingselement voor snel koken

Meervoudig beveiligingssysteem tegen droogkoken

Eenvoudig te vullen, te gebruiken en schoon te maken

Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Deksel met veermechanisme en een grote opening voor schoonmaken

Eenvoudig hervullen via deksel of tuit

Snoerloze waterkoker met draaivoet van 360°

Snoerwikkelaar voor aanpassing en extra opberggemak



Waterkoker HD9350/90

Kenmerken

Roestvrijstalen design

Duurzaam ontwerp van voedselveilig

geborsteld roestvrij staal voor langdurig en

betrouwbaar gebruik.

Fijnmazig filter

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit

vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein

als 200 micron voor een heldere beker.

Plat verwarmingselement

Een verborgen, roestvrijstalen

verwarmingselement zorgt voor snel koken en

eenvoudig schoonmaken.

Veelzijdig beveiligingssysteem

Meervoudig veiligheidssysteem tegen

droogkoken, met automatische

uitschakelfunctie als het water klaar is.

Indicatielampje

Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop

brandt als de waterkoker ingeschakeld is.

Waterniveau-indicator

Het waterniveau is eenvoudig af te lezen met

een indicator onder de handgreep.

Deksel met veermechanisme en een grote

opening*

Een deksel met drukknop opent soepel met

één druk op de knop en voorkomt contact met

stoom. De grote opening maakt schoonmaken

eenvoudiger.

Gemakkelijk hervullen

De waterkoker kan worden gevuld via de tuit of

door het deksel met veermechanisme te

openen.

Snoerloos + draaivoet van 360°

De snoerloze waterkoker staat op een draaivoet

van 360° voor eenvoudig optillen en

terugzetten.

Verborgen snoerwikkelaar

Het snoer kan onder de voet worden

gewikkeld, zodat u altijd de juiste lengte hebt

in elke keuken en het eenvoudig kunt

opbergen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

 



Waterkoker HD9350/90

Specificaties

Algemene specificaties

Productkenmerken: Voet met draaihoek van

360 graden, Automatische uitschakeling,

Droogkookbeveiliging, Opbergvak voor snoer,

Plat verwarmingselement, Antislipvoetjes,

Aan/uitschakelaar, Indicatielampje, Deksel

met veermechanisme, Deksel met brede

opening

Draadloos

Eenvoudig vullen via schenktuit

Ergonomische handgreep

Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit: 1,7 l

Snoerlengte: 0,75 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 1850-2200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 198 x

228 x 244 millimeter

Fijnmazig filter: 200 µm

Ontwerp

Kleur: Roestvrij staal

Afwerking

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Materiaal aan-uitknop: Polypropyleen (PP)

* 25% groter dan de normale metalen Philips-waterkoker
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