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Loodud kestma
Täielikult roostevabast terasest ja eriti suure kaaneavaga

Vastupidav ja ohutust toiduainetega kasutamiseks sobivast täisroostevabast terasest usaldusväärne veekeetja

pikaaegseks ja töökindlaks igapäevaseks kasutamiseks. See elegantne ja vastupidav veekeetja on valminud

Philipsi 60-aastase usaldusväärsuse ja kogemuste tulemusena.

Kiire ja turvaline keetmine

Lame küttekeha kiire keetmise jaoks

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Vastupidav täisroostevabast terasest korpus

Lihtne täita, kasutada ja puhastada

Juhtmekerija lihtsustab reguleerimist ja hoiulepanekut

Juhtmevaba veekeetja koos + 360° pööratava ümmarguse alusega

Lihtne täita läbi kaane või tila

Kergesti loetav veetaseme näidik

Suure avaga vedrukaas lihtsustab puhastamist

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud



Veekeetja HD9352/70

Esiletõstetud tooted

Roostevabast terasest disain

Vastupidav ja töökindel täismetallist disain

toiduainetaga kasutamiseks sobivast harjatud

roostevabast terast korpuses.

Mikrokiudfilter

Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee

saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega

alates 200 mikronist.

Lame kütteelement

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab

kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt

sisselülitamise eest ja vee keemaminekul

tuleb appi automaatne väljalülitus.

Märgutuli

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli

näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Veetaseme näidik

Käepideme all olevalt näidikult on veetaset

lihtne jälgida.

Suure avaga vedrukaas*

Vajutusega avatav kaas avaneb vajutamisel

aeglaselt, ennetades kokkupuudet auruga. Suur

ava lihtsustab puhastamist.

Lihtne täitmine

Vett saab kannu valada tila kaudu või

vedrukaane avamise teel.

Juhtmevaba + 360° pööratav ümmargune

alus

Juhtmevaba veekeetja asetatakse 360°

pööratavale ümmargusele alusele, mis

lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Peidatud juhtmekerija

Juhtme saab kerida aluse alla, et juhtme

pikkus sobiks vastavas köögis kasutamiseks ja

kannu oleks lihtne hoiule panna.
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Spetsifikatsioon

Üldine spetsifikatsioon

Toote omadused: Ümmargune alus,

Automaatne väljalülitus, Kuivalt

sisselülitamise kaitse, Juhtmehoidik, Lame

kütteelement, Libisemiskindel jalg, Toitelüliti,

Märgutuli, Vedrukaas, Laia avaga kaas

Juhtmeta

Lihtne ava kaudu täitmine

Ergonoomiline käepide

Täitmine nii kaane kui ka tila kaudu

Vedrukaas

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 0,75 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 1850-2200 W

Pinge: 220–240 V

Mahutavus: 1,7 l

Kaal ja mõõtmed

Mikrokiust filter: 200 µm

Disain

Värvus: vask

Viimistlus

Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras

Toitelüliti: Polüpropüleen (PP)

* Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320

võrreldes 25% suurem
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