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Suunniteltu kestämään
Ruostumatonta terästä, ekstrasuuri kannen aukko

Kestävä ja turvallinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu vedenkeitin päivittäiseen käyttöön. Philipsin yli

60 vuoden kokemus vedenkeittimien valmistamisesta tekee tästä laitteesta paitsi erittäin luotettavan myös

tyylikkään ja pitkäaikaisen lisän keittiösi varustukseen.

Nopeaan ja turvalliseen vedenkeittoon

Litteä lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Moniosainen turvajärjestelmä suojaa kuiviin kiehumiselta

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko kestää pitkään

Helppo täyttää, käyttää ja puhdistaa

Johdonkelain helpottaa käyttöä ja johdon säilytystä

Johdoton vedenkeitin ja 360° kääntyvä alusta

Helppo täyttää kaatonokan kautta tai avaamalla kansi

Helppolukuinen vesimäärän ilmaisin

Jousellinen kansi helpottaa avaamista ja puhdistusta

Merkkivalo palaa, kun vedenkeittimeen on kytketty virta



Vedenkeitin HD9352/80

Kohokohdat

Ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko

kestää päivittäistä käyttöä.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

lämmityselementti kuumentaa veden nopeasti.

Piilotettu lämmityselementti helpottaa

vedenkeittimen puhdistusta.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut.

Merkkivalo

Virtakytkimen tyylikäs merkkivalo syttyy, kun

keittimeen kytketään virta.

Vesimäärän ilmaisin

Vesimäärä on helppo tarkistaa kahvan alla

olevasta asteikosta.

Jousellinen kansi helpottaa avaamista*

Jousellinen kansi aukeaa kätevästi napin

painalluksella ja suojaa sinua samalla

höyryltä. Suuri kaatoaukko helpottaa

vedenkeittimen puhdistamista.

Helppo täyttää

Keitin voidaan täyttää kaatonokan kautta tai

avaamalla jousellinen kansi.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

vedenkeittimen nostamista ja asettamista.

Piilotettu johtokelain

Kierrä virtajohto laitteen kelalle laitteen

alaosaan, jotta se ei vie tilaa keittiön

pöytätasolla.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä

jalusta, Automaattinen virrankatkaisu,

Ylikuumenemissuoja, Johdon säilytys, Litteä

lämmityselementti, Liukumattomat jalat,

Virtakytkin, Merkkivalo, Jousimekanismilla

aukeava kansi, Kokonaan avautuva kansi

Johdoton

Helppo täyttää nokasta

Ergonominen muotoilu

Täyttö kannen tai nokan kautta

Kannessa jousimekanismi

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,75 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 1 850 – 2 200 W

Jännite: 220–240 V

Kapasiteetti: 1,7 V

Muotoilu

Väri: Titaani

Pinnoitus

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä

Virtakytkimen materiaali: Polypropeeni (PP)

* 25 % suurempi kuin tavallinen Philips-vedenkeitin
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