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Proiectat să dureze
Complet din oţel inoxidabil, cu deschidere cu capac foarte

mare

Fierbător durabil complet din oţel inoxidabil sigur pentru industria alimentară,

pentru utilizare zilnică fiabilă şi de durată. Philips aduce 60 ani de încredere şi

expertiză în designul acestui fierbător elegant cu durată mare de utilizare.

Fierbere rapidă şi sigură

Corp durabil, complet din oţel inoxidabil, pentru o durată lungă de viaţă

Filtrul cu microsită captează particulele mici de calcar

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol

Simplu de umplut, de utilizat şi de curăţat

Capac cu resort şi deschizătură mare pentru curăţare

Indicator de nivel al apei uşor de citit

Lampa de control indică dacă fierbătorul este pornit

Reumplere uşoară prin capac sau gura de scurgere

Fierbător fără fir cu bază Pirouette 360°

Sistem de rulare a cablului pentru ajustare şi depozitare uşoare



Fierbător HD9351/91

Repere

Design din oţel inoxidabil

Design metalic durabil din oţel inoxidabil,

sigur pentru industria alimentară, pentru

utilizare fiabilă şi de durată.

Filtru cu microsită

Un filtru detaşabil cu microsită pe gura de

scurgere captează particulele mici de calcar de

până la 200 de microni pentru a asigura o

cană curată.

Reumplere uşoară

Fierbătorul poate fi umplut prin gura de

scurgere sau prin deschiderea capacului cu

resort.

Element de încălzire plat

Un element de încălzire ascuns din oţel

inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare

facilă.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva

încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când

apa este gata.

Lampa de control

Ledul indicator elegant încorporat în

comutatorul de pornire/oprire se aprinde când

fierbătorul este pornit.

Indicator nivel apă

Nivelul apei este uşor de citit printr-un

indicator localizat sub mâner.

Capac cu resort şi deschizătură mare*

Capacul se deschide uşor la simpla apăsare a

unui buton, evitând contactul cu aburii. Gura

largă de deschidere simplifică curăţarea.

Fără fir + bază Pirouette 360°

Fierbătorul fără fir este aşezat pe o bază

Pirouette 360° pentru ridicare şi amplasare

uşoare.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

 



Fierbător HD9351/91

Specificaţii

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Bază 360 de

grade, Oprire automată de siguranţă, Protecţie

împotriva încălzirii în gol, Sistem depozitare

cablu, Element de încălzire plat, Sistem anti-

alunecare, Comutator pornit/oprit, Lampa de

control, Capac cu resort, Capac cu deschidere

largă

Fără fir

Umplere uşoară prin gura de scurgere

Mâner ergonomic

Capac şi gură de umplere în acelaşi timp

Deschidere cu capac pe arc

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,75 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 1850-2200 W

Tensiune: 220-240 V

Capacitate: 1,7 l

Greutate şi dimensiuni

Filtru cu microsită: 200 µm

Design

Culoare: Oţel inoxidabil

Finisaj

Material corp principal: Oţel inoxidabil

Material comutator de alimentare:

Polipropilenă (PP)

* 25 % mai mare decât fierbătorul metalic Philips HD9320
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