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Radīta ilgstošai darbībai
Pilnībā no nerūsējošā tērauda ar īpaši plašu vāciņa atvērumu

Izturīga tējkanna, kas pilnībā izgatavota no droša, pārtikai piemērota nerūsējošā

tērauda — ilgstošai un uzticamai lietošanai ikdienā. Šī elegantā, ilgnoturīgā

tējkanna apvieno Philips 60 gadu garumā gūto uzticību un zināšanas.

Ātra un droša vārīšana

Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss ilgam darbmūžam

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Plakans sildīšanas elements ātrai uzvārīšanai

Multi drošības sistēma pret pilnīgu izvārīšanos

Vienkārša uzpilde, izmantošana un tīrīšana

Atspervāks ar lielu atvērumu vieglai tīrīšanai

Viegli saskatāms ūdens līmeņa indikators

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Viegla uzpilde caur vāku vai snīpi

Bezvadu tējkanna ar 360° grozāmu pamatni

Vada tinējs vieglai regulēšanai un glabāšanai
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Izceltie produkti

Nerūsējošā tērauda konstrukcija

Pilnībā no metāla izgatavota konstrukcija —

pārtikai piemērots matēts nerūsējošais tērauds

ilgstošai un uzticamai lietošanai.

Mikrosieta filtrs

Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs

aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat

200 mikronu lielumā — saglabājot tasīti tīru.

Viegla uzpilde

Tējkannu var uzpildīt caur snīpi vai atverot

atspervāku.

Plakans sildelements

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements

nodrošina ātru vārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret pilnīgu ūdens

izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad

ūdens ir uzvārījies.

Ieslēgtas tējk. signāll.

Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora

lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.

Ūdens līmeņa indikators

Ūdens līmeni ir viegli noteikt, pateicoties zem

roktura esošajam indikatoram.

Atspervāks ar lielu atvērumu*

Vāks ar nospiežamu atvēršanas pogu viegli

atveras, pieskaroties pogai, tādējādi novēršot

saskari ar tvaiku. Lielā atvere padara tīrīšanu

vienkāršāku.

Bezvadu + 360° grozāma pamatne

Bezvadu tējkanna novietota uz 360° grozāmas

pamatnes vienkāršai pacelšanai un

novietošanai.

Paslēpts vada tinējs

Vadu var aptīt zem pamatnes, lai tas būtu

konkrētajai virtuvei piemērotā garumā, kā arī

vienkārši uzglabāt.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: 360 grādu grozāma

pamatne, Automātiskā izslēgšanās, Vārīšanas

aizsardzība, Vada glabātuve, Plakans

sildelements, Neslīdoša pamatne,

Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Ieslēgtas tējk. signāll.,

Atspervāks, Plašs vāka atvērums

Bez vada

Vienkārša uzpilde caur snīpi

Ergonomisks rokturis

Vāks, kā arī teknes pildījums

Enģē stipr. vāks

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija:

Vada garums: 0,75 m

Frekvence: 50/60 Hz

Strāvas padeve: 1850-2200 W

Spriegums: 220–240 V

Tilpums: 1,7 l

Svars un izmēri

Mikrosieta filtrs: 200 µm

Dizains

Krāsa: Nerūsējošais tērauds

Apdare

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds

Fizisks strāvas slēdzis: Polipropilēns (PP)

* Par 25 % lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna
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