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HD9352/80

Utformad för att hålla
Helt rostfritt stål med extra stor öppning vid locket

Hållbar vattenkokare i livsmedelsklassat rostfritt stål för lång och säker användning varje dag. Philips tar med sig

60 års erfarenhet och kunskaper av vattenkokare i den här eleganta vattenkokaren med lång livslängd.

Snabb och enkel kokning

Platt värmeelement för snabb kokning

Flera säkerhetssystem mot torrkokning

Tåligt hölje i rostfritt stål för lång livslängd

Enkel att fylla på, använda och rengöra

Sladdvinda för enkel justering och förvaring

Sladdlös vattenkokare med 360° vridbar basplatta

Enkel påfyllning via lock eller pip

Tydlig vattennivåindikator

Fjädrat lock med stor öppning för enkel rengöring

Indikeringslampan visar när vattenkokaren är på



Vattenkokare HD9352/80

Funktioner

Rostfritt stål

Tålig metalldesign i livsmedelsklassat borstat

rostfritt stål för lång, tillförlitlig användning.

Platt värmeelement

Ett dolt värmeelement i rostfritt stål garanterar

snabb kokning och enkel rengöring.

Flera säkerhetssystem

Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med

automatisk avstängning när vattnet är klart.

Indikeringslampa

En elegant indikeringslampa på strömknappen

tänds när vattenkokaren slås på.

Vattennivåindikator

Vattennivån är enkel att avläsa med en

indikator som sitter under handtaget.

Fjädrat lock med stor öppning*

Ett trycklock öppnas mjukt med en

knapptryckning, så att du kan undvika

ångkontakt. Den stora öppningen förenklar

rengöring.

Enkel påfyllning

Du kan fylla på vattenkokaren via pipen eller

genom att lyfta på det fjädrade locket.

Sladdlös + 360° vridbar basplatta

Den sladdlösa vattenkokaren står på en 360°

vridbar basplatta för enkla lyft och enkla byten.

Dold sladdvinda

Sladden kan lindas under bottenplattan, så att

den har rätt längd för alla kök och kan förvaras

enkelt.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: 360-graders basplatta,

Automatisk avstängning, Torrkokningsskydd,

Sladdförvaring, Platt värmeelement,

Stabiliserande fötter, På/av-knapp,

Indikeringslampa, Fjädrat lock, Lock med stor

öppning

Trådlös

Enkel hällpip

Ergonomiskt grepp

Lock samt hällpip

Öppning med fjädrat lock

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 1850-2200 W

Spänning: 220-240 V

Kapacitet: 1,7 L

Design

Färg: Titanium

Legering

Material i huvudenhet: Rostfritt stål

Material – strömbrytare: Polypropen (PP)

* 25 % större än den vanliga vattenkokaren i metall från

Philips, HD9320
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