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Trpežna zasnova
Za dolgoletno in zanesljivo vsakdanjo uporabo

Trpežen grelnik vode iz nerjavnega jekla, varnega za pripravo hrane, je primeren za

dolgotrajno in zanesljivo dnevno uporabo. Philips v ta eleganten grelnik vode z

dolgo življenjsko dobo vnaša 60 let zaupanja in strokovnega znanja.

Hitro, varno zavretje

Trpežno ohišje iz nerjavnega jekla za dolgotrajno uporabo

Mikromrežasti filter ujame drobne delce vodnega kamna

Ploščati grelni element za hitro vretje

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Enostavno polnjenje, uporaba in čiščenje

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Pregleden indikator nivoja vode

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto čiščenje

Preprosto polnjenje skozi odprti pokrov ali dulec

Brezžični grelnik z vrtljivim podstavkom (360°)

Navijalnik kabla za enostavno regulacijo dolžine in shranjevanje



Grelnik vode HD9350/91

Značilnosti

Zasnova iz nerjavnega jekla

Trpežna kovinska zasnova iz brušenega

nerjavnega jekla, varnega za pripravo hrane, za

dolgo in zanesljivo uporabo.

Mikromrežasti filter

Snemljiv mikromrežasti filter na dulcu ujame

delce vodnega kamna velikosti do 200

mikronov, da voda ostane čista.

Ploščati grelni element

Zakriti grelni element iz nerjavnega jekla

zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje

izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda

pripravljena.

Kontrolna lučka

Elegantni indikator v stikalu za vklop/izklop

označuje, kdaj je grelnik vklopljen.

Indikator nivoja vode

Indikator pod ročajem pregledno označuje nivo

vode v grelniku.

Vzmetni pokrov z veliko odprtino*

Vzmetni pokrov preprosto odprete s pritiskom

gumba in tako preprečite stik s paro. Velika

odprtina omogoča preprosto čiščenje.

Preprosto polnjenje

Kotliček lahko napolnite skozi dulec ali tako,

da odprete vzmetni pokrov.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični grelnik je postavljen na vrtljivi

podstavek (360°), ki omogoča enostavno

dvigovanje in postavljanje.

Skrit navijalnik kabla

Kabel lahko navijete pod podstavkom za

nastavljanje ustrezne dolžine in preprosto

shranjevanje.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Splošne specifikacije

Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek,

Samodejni izklop, Samodejni varnostni izklop,

Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element,

Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop,

Kontrolna lučka, Vzmetni pokrov, Široko

odpiranje pokrova

Brezžično

Preprosto polnjenje skozi dulec

Ergonomski ročaj

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Servis

2-letna mednarodna garancija

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 0,75 m

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje: 1850–2200 W

Napetost: 220–240 V

Zmogljivost: 1,7 L

Teža in dimenzije

Mikromrežasti filter: 200 µm

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 198 x 228 x

244 mm

Zasnova

Barva: Nerjaveče jeklo

Površina

Material glavnega ohišja: Nerjaveče jeklo

Material stikala za vklop: Polipropilen (PP)

* 25 % večji od Philipsovega običajnega kovinskega

grelnika HD9320
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