
Virdulys

Daily Collection

 

Metalas

Atverčiamas dangtis

Šviesos indikatorius

1,7 l

 
HD9352/80

Sukurta ilgam
Pagamintas iš nerūd. plieno ir turi ypač plačiai atsidarantį dangtelį

Patvarus virdulys yra saugus, visas pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, skirtas kasdien ilgai ir patikimai

naudoti. Šis elegantiškas ilgaamžis virdulys – „Philips“ 60 metų atsakomybės ir profesionalumo rezultatas.

Greitas, saugus virimas

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Patvarus iš nerūdijančiojo plieno pagamintas korpusas, skirtas ilgalaikiam naudojimui

Paprasta pripildyti, naudoti ir valyti

Laido ritė, skirta lengvai ilgiui pritaikyti ir laikyti

Belaidis virdulys su 360° sukamuoju pagrindu

Lengva pripildyti per dangtelį arba snapelį

Gerai matomas vandens lygio indikatorius

Atverčiamas dangtelis su plačia anga valymui

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas



Virdulys HD9352/80

Ypatybės

Nerūdijančiojo plieno dizainas

Patvarus metalinis gaminys tinka sąlyčiui su

maistu. Pagamintas iš šlifuoto nerūdijančiojo

plieno, kad būtų ilgai ir patikimai naudojamas.

Plokščias kaitinimo elementas

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo

elementas greitai užvirina vandenį ir yra

lengvai valomas.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo

vandens išgaravimo – ji automatiškai

išsijungia, kai vanduo užverda.

Signalinė lemputė

Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus

lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.

Vandens lygio indikatorius

Vandens lygį lengva nustatyti pagal žemiau

rankenos esantį indikatorių.

Atverčiamas dangtelis su plačia anga*

Palietus paspaudžiamą mygtuką, dangtelis

sklandžiai atsidaro taip, kad išvengtumėte

garų. Per plačią angą paprasčiau išvalyti.

Lengva pripildyti

Virdulį galima pripildyti per snapelį arba

atidarius atverčiamą dangtelį.

Belaidis + 360° sukamas pagrindas

Belaidis virdulys dedamas ant 360° sukamojo

pagrindo, kad būtų lengva pakelti ir padėti.

Paslėpta laido ritė

Laidą galima susukti po pagrindu, tad jo ilgis

tinka bet kuriai virtuvei ir jį paprasta laikyti.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: 360 laipsnių pagrindas,

Automatinis išjungimas, Apsauga nuo visiško

vandens išgaravimo, Laido laikymas,

Plokščias kaitinimo elementas, Neslystančios

kojelės, Įjungimo / išjungimo jungiklis,

Signalinė lemputė, Atverčiamas dangtis, Platus

atidarymo dangtis

Belaidė

Paprasta pildyti pro snapelį

Ergonomiška rankenėlė

Pildymas per dangtelį ir per snapelį

Atlenkiamas dangtelis

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 0,75 m

Dažnis: 50/60 Hz

Maitinimas: 1850-2200 W

Įtampa: 220-240 V

Talpa: 1,7 l

Konstrukcija

Spalva: Titaninis

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis

plienas

Pagrindinis jungiklis: Polipropilenas (PP)

* 25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys
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