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Được thiết kế để sử dụng bền lâu
Để sử dụng hàng ngày lâu dài và đáng tin cậy

Bình đun được làm bằng thép không gỉ, tiếp xúc an toàn với thực phẩm để  sử dụng hàng ngày lâu

dài và đáng tin cậy. Philips đã mang 60 năm kinh nghiệm và chất lượng được tin tưởng vào thiết kế

trang nhã này.

Đun sôi nhanh, an toàn

Thân bằng thép không gỉ bền để  tăng tuổ i thọ

Bộ lọc vi lưới giữ lạ i các hạt cặn vôi siêu nhỏ

Đế nhiệ t phẳng giúp đun sôi nhanh

Hệ  thống an toàn đa chiều chống đun sôi khô

Dễ  dàng châm nước, sử  dụng và vệ  sinh

Đèn báo cho biết khi nào bình đun bật

Chỉ báo mức nước dễ đọc

Nắp nhún lò xo có miệng nắp lớn giúp làm sạch dễ dàng

Châm nước dễ dàng qua nắp hoặc vòi

Bình đun không dây có đế xoay tròn 360°

Ngăn quấn dây điện để  dễ dàng điều chỉnh và bảo quản dây điện



Bình đun HD9350/90

Những nét chính

Thiết kế bằng thép không gỉ

Thiết kế kim loạ i bền lâu làm bằng thép không gỉ đánh

bóng, an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm, cho thời gian

sử dụng dài lâu.

Bộ lọc vi lướ i

Bộ lọc vi lưới nằm trên vòi có thể  tháo rời giữ lạ i các

hạt cặn vôi siêu nhỏ cỡ  200 micrômét để  đảm bảo

nước đượ c rót vào cốc là nước sạch.

Đế nhiệ t phẳng

Đế nhiệ t ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh

và dễ dàng làm sạch.

Hệ  thống an toàn đa chiều

Bình đun tự động tắt khi nước đã sôi, khi bình đượ c

nhấc ra khỏ i đế hoặc khi có quá ít nước.

Đèn báo

Đèn báo đượ c tích hợp trong công tắc nguồn bật sáng

khi bật bình đun.

Chỉ báo mức nước

Bạn có thể  dễ dàng đọc mức nước bằng chỉ báo ở  dưới

tay cầm.

Nắp nhún lò xo có miệng nắp lớn*

Nắp nhấn mở  êm ái, bảo vệ  người dùng tránh tiếp xúc

với hơi nước. Miệng nắp lớn để  làm sạch bình đun

nhanh hơn.

Châm nước dễ  dàng

Có thể  rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng

cách mở  nắp nhún lò xo.

Đế xoay tròn không dây 360°

Bình đun không dây đượ c đặt trên đế xoay tròn 360°

giúp nhấc lên và đặt lạ i dễ dàng.

Ngăn quấn dây điện ẩn

Có thể  quấn dây điện quanh chân đế, để  dễ dàng đặt

và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Thông số chung

Các tính năng sản phẩm: Đế 360 độ , Tự động ngắt, Bảo

vệ  chống sôi khô, Cất giữ dây dẫn, Đế nhiệ t phẳng,

Chân đế chống trượ t, Công tắc bật/tắt, Đèn báo, Nắp

nhún lò xo, Miệng nắp lớn

Không dây

Dễ  dàng châm nước bằng vòi

Tay cầm thuận theo tư  thế tự  nhiên ngườ i dùng

Châm nước qua nắp cũng như  vòi

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Dung tích: 1,7 l

Chiều dài dây: 0,75 m

Tần số: 50/60 Hz

Công suất: 1850-2200 W

Điện áp: 220-240 V

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 198 x 228 x

244 mm

Bộ lọc vi lướ i: 200 µm

Thiết kế

Màu sắc: Thép không gỉ

Hoàn thiện

Vật liệu thân chính: Thép không gỉ

Vật liệu của công tắc nguồn: Polypropylene (PP)

* Lớn hơn 25% so với bình đun thông thường HD9320 bằng kim loại

của Philips
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