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Επιδόσεις που διαρκούν
Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι με μπλε φωτισμό

Με περισσότερα από 60 χρόνια εξειδίκευσης στους βραστήρες, αυτός ο ανθεκτικός

βραστήρας Philips είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για χρήση με

τρόφιμα. Η εξαιρετικά ανθεκτική του σχεδίαση είναι ιδανική για συχνή χρήση και για μεγάλο

χρονικό διάστημα.

Άνετη χρήση

Η μπλε λυχνία LED και η ενδεικτική λυχνία ανάβουν όταν ο βραστήρας ενεργοποιείται

Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ελατήριο

Διπλή διάφανη ένδειξη στάθμης νερού

Ηλεκτρική βάση με μεταλλικό περίβλημα

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη ανύψωση και τοποθέτηση

Γρήγορος βρασμός και εύκολος καθαρισμός

Επίπεδες αντιστάσεις για γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό

Ανθεκτικός μεταλλικός βραστήρας με περίβλημα, καπάκι, και βάση από ανοξείδωτο ατσάλι

Φίλτρο micro-mesh για πεντακάθαρο νερό

Ασφαλής χρήση

Σύστημα ασφαλείας έναντι πολλών βρασμού εν κενώ

Ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα
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Χαρακτηριστικά

Μπλε λυχνία LED & ενδεικτική λυχνία

Αυτός ο βραστήρας διαθέτει μπλε εσωτερικό

φωτισμό LED, για πιο απολαυστική και χαλαρωτική

διαδικασία βρασμού.

Διαφανές παράθυρο ορατότητας στάθμης νερού

Μπορείτε να δείτε τη διάφανη ένδειξη στάθμης νερού

και από τις δύο πλευρές. Ο μπλε φωτισμός

υποδεικνύει πότε ο βραστήρας είναι

ενεργοποιημένος.

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη

ανύψωση και τοποθέτηση.

Επίπεδη αντίσταση

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι

εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Ανθεκτικός μεταλλικός βραστήρας

Ανθεκτικός μεταλλικός βραστήρας από σαγρέ

ανοξείδωτο ατσάλι (περίβλημα, καπάκι και στόμιο)

για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Φίλτρο micro-mesh

Το αποσπώμενο φίλτρο micro-mesh στο στόμιο

περιορίζει όλα τα σωματίδια αλάτων με μέγεθος >

200 μικρόμετρων και εξασφαλίζει ότι το νερό που

βάζετε στο φλιτζάνι σας είναι καθαρό.

Σύστημα πολυ-ασφάλειας

Ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα όταν το

νερό είναι έτοιμο, κατά την ανύψωση από τη βάση ή

όταν υπάρχει πολύ λίγο νερό.

Υλικό κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα

Αυτός ο βραστήρας είναι κατασκευασμένος από

ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα,

για πεντακάθαρο νερό.

Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ελατήριο

Το καπάκι με ελατήριο είναι κατασκευασμένο από

ανοξείδωτο ατσάλι και ανοίγει εύκολα με το πάτημα

ενός κουμπιού, ενώ αποφεύγεται η επαφή με τον

ατμό.

Ηλεκτρική βάση με μεταλλικό περίβλημα

Ηλεκτρική βάση με μεταλλικό περίβλημα για την

απόλυτη εμπειρία με ανοξείδωτο ατσάλι.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργίες προϊόντος: Βάση 360 μοιρών,

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας, Προστασία

βρασμού εν κενώ, Σύστημα τύλιξης καλωδίου,

Επίπεδη αντίσταση, Οθόνη LED, Αντιολισθητικά

πέλματα, Διακόπτης ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης, Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας,

Γέμισμα από καπάκι και στόμιο

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 0,75 μ.

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ρεύμα: 2200 W

Τάση: 220-240 volt

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 1,108 κ.

Βάρος με τη συσκευασία: 1,466 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): 180 x 245 x

260 χιλ.

Φίλτρο micro mesh: 200 µm

Σχεδίαση

Χρώμα: Ανοξείδωτο ατσάλι

Φινίρισμα

Υλικό θερμαντικού στοιχείου: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κυρίως σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι

Διακόπτης υλικού: Πολυπροπυλένιο
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