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HD9352/70

Utformet for å vare
Rustfritt stål med ekstra stor åpning

Solid hurtigkoker i sikkert, rustfritt stål for langvarig og pålitelig daglig bruk. Philips sørger for 60 års pålitelighet

og ekspertise til denne langtidsholdbare hurtigkokeren.

Rask, sikker koking

Flatt varmeelement for rask koking

Mikromaskefilteret fanger opp små kalkavleiringspartikler

Flersidig sikkerhetssystem hindrer tørrkoking

Slitesterk vannbeholder i rustfritt stål for lang levetid

Enkel å fylle, bruke og rengjøre

Ledningskveiler for enkel justering og oppbevaring

Trådløs hurtigkoker med 360° piruettsokkel

Enkel påfylling via lokket eller tuten

Vannivåindikator som er enkel å lese av

Fjærbelastet lokk med stor åpning for rengjøring

Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på



Hurtigkoker HD9352/70

Høydepunkter

Design i rustfritt stål

Slitesterk vannbeholder av børstet, rustfritt stål

for pålitelig bruk i lang tid.

Mikromaskefilter

Et avtakbart mikromaskefilter på tuten fanger

opp kalkavleiringspartikler helt ned til

200 mikroner, så du kan være trygg på at du får

kalkfritt vann.

Flatt varmeelement

Et tildekket varmeelement i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking, slås

av automatisk når vannet er kokt opp.

Pilotlampe

En elegant indikatorlampe er integrert i av/på-

knappen, som viser når hurtigkokeren er slått

på.

Vannivåindikator

Det er enkelt å lese av vannivået med

indikatoren plassert under håndtaket

Fjærbelastet lokk med stor åpning*

Lokket åpnes mykt ved et enkelt knappetrykk,

slik at du unngår kontakt med damp. Den store

åpningen gjør rengjøring enklere.

Enkel påfylling

Du kan fylle hurtigkokeren via tuten eller ved å

åpne det fjærbelastede lokket.

Trådløs + 360° piruettsokkel

Den trådløse hurtigkokeren sitter på en 360°

piruettsokkel som gjør betjeningen enkel.

Skjult ledningskveiler

Ledningen kan kveiles inn under sokkelen, slik

at den har riktig lengde for alle kjøkken og

enkelt kan oppbevares.
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Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: 360 graders base,

Automatisk avslåing, Beskyttelse mot

tørrkoking, Ledningsoppbevaring, Flatt

varmeelement, Sklisikre føtter, Av/på-knapp,

Pilotlampe, Fjærbelastet lokk, Lokk med bred

åpning

Trådløs

Enkel påfylling i tut

Ergonomisk håndtak

Påfylling i lokk og tut

Lokk med springfjær

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 1850–2200 W

Spenning: 220–240 V

Kapasitet: 1,7 L

Mål og vekt

Mikromaskefilter: 200 µm

Utforming

Farge: Kobber

Overflate

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

Materiale, strømbryter: Polypropylen (PP)

* 25 % større enn den vanlige Philips-metallhurtigkokeren
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