Waterkoker
Viva Collection
2200 W
1,7 l
Roestvrij staal
Waterkoker

Duurzame prestaties
Volledig van roestvrij staal met blauwe verlichting
HD9357/10

Deze Philips-waterkoker is gebaseerd op meer dan 60 jaar ervaring op het gebied
van waterkokers, en is gemaakt van stevig, voedselveilig rvs voor een lange
levensduur. Hij is uitermate robuust voor veelvuldig en langdurig gebruik.
Eenvoudig te realiseren
De blauwe LED-verlichting en het indicatielampje gaan branden zodra de waterkoker
is ingeschakeld
Roestvrijstalen deksel met veermechanisme
Dubbelzijdige, doorzichtige waterniveau-indicator
Met metaal bekleed voetstuk met stroomaansluiting
Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen
Snel koken en eenvoudig schoonmaken
Platte verwarmingselementen voor snel koken en eenvoudig schoonmaken
Robuuste metalen waterkoker met roestvrijstalen behuizing, deksel en voetstuk
Fijnmazig ﬁlter voor schoon water
Veilig in gebruik
Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken
Voedselveilig roestvrij staal

Waterkoker

HD9357/10

Kenmerken
Blauwe LED-verlichting en indicatielampje

Plat verwarmingselement

Voedselveilig materiaal
Deze waterkoker is gemaakt van voedselveilig
roestvrij staal voor schoon water.
Roestvrijstalen deksel met veermechanisme

Deze waterkoker heeft blauwe LED-verlichting
aan de binnenzijde om het koken van water
leuker en ontspannender te maken.
Doorzichtig waterniveauvenster

Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt
voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.
Robuuste metalen waterkoker
Robuuste metalen waterkoker gemaakt van
geborsteld roestvrij staal (behuizing, deksel en
tuit) voor een lange levensduur.

Het deksel met veermechanisme is gemaakt
van roestvrij staal, gaat met één druk op de
knop gemakkelijk open en voorkomt contact
met stoom.

Fijnmazig ﬁlter
Met metaal bekleed voetstuk met
stroomaansluiting
Met metaal bekleed voetstuk voor een volledig
in rvs uitgevoerd uiterlijk.
De doorzichtige waterniveau-indicator kan van
beide zijden worden afgelezen. De blauwe
verlichting geeft aan wanneer de waterkoker is
ingeschakeld.
Snoerloze draaivoet van 360°

Het verwijderbare ﬁjnmazige ﬁlter op de tuit
houdt alle kalkdeeltjes van > 200 micron tegen
en zorgt ervoor dat het water in uw kop schoon
is.
Meervoudig veiligheidssysteem

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig
optillen en plaatsen.

De waterkoker wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer het water kookt,
wanneer deze uit het voetstuk wordt getild of
wanneer er te weinig water in zit (om
droogkoken te voorkomen).

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Speciﬁcaties
Land van herkomst
Geproduceerd in: China
Algemene speciﬁcaties
Productkenmerken: Voet met draaihoek van
360 graden, Automatische uitschakeling,
Droogkookbeveiliging, Opbergvak voor snoer,
Plat verwarmingselement, LED-display,
Antislipvoetjes, Aan/uitschakelaar,
Aan/uitlampje, Vullen via deksel/schenktuit
Service
2 jaar wereldwijde garantie

Technische speciﬁcaties
Snoerlengte: 0,75 m
Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 2200 W
Voltage: 220 - 240 volt
Gewicht en afmetingen
Productgewicht: 1,108 kg
Gewicht (incl. verpakking): 1,466 kg
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 180 x
245 x 260 mm
Fijnmazig ﬁlter: 200 µm
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Ontwerp
Kleur: Roestvrij staal
Afwerking
Materiaal verwarmingselement: Roestvrij staal
Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal
Schakelaar: Plastic PP

