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Hosszan tartó teljesítmény
Rozsdamentes acél kék világítással

A vízforralók terén szerzett több mint 60 éves tapasztalatának és a rozsdamentes

acél kialakításnak köszönhetően a tartós használatra tervezett Philips vízforralója

erős, így hosszú élettartamot biztosít. A robusztus kialakítása hosszú távon bírja a

gyakori használatot.

Könnyen használható

A kék LED-fény és jelzőfény világítani kezd, amikor a vízforralót bekapcsolják

Rozsdamentes acélból készült rugós fedél

Két oldalas, átlátszó vízszintjelző

Fém borítású talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Masszív, fém vízforraló rozsdamentes fém házzal, fedéllel és talppal

Mikroszűrő a tiszta vízért

Biztonságos használat

Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli forralás ellen

Élelmiszerbiztonsági szempontoknak megfelelő, rozsdamentes acél kialakítás
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Fénypontok

Kék LED-fény és jelzőfény

A vízforraló kék LED világítással rendelkezik

belül, így a melegítés élvezetesebb és

nyugtatóbb.

Átlátszó, vízszintet jelző ablak

Az átlátszó vízszintjelzőt mindkét oldalról le

lehet olvasni. A kék világítás jelzi, amikor a

vízforraló bekapcsolt állapotban van.

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Masszív, fém vízforraló

A masszív, fém vízforraló csiszolt rozsdamentes

acélból készült (ház, fedél és kifolyócső), így

hosszú élettartamot biztosít.

Mikroszűrő

A kifolyócső levehető, mikroszűrőjének

köszönhetően megszűri a 200 mikronnál

nagyobb méretű vízkőrészecskéket, így

biztosítva a csészébe kerülő víz tisztaságát.

Többrétű biztonsági rendszer

A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha a víz

megfelelő hőmérsékletű, ha a készüléket

felemelik a talpról, illetve ha túl kevés víz van

benne.

Élelmiszerbiztonsági szempontoknak

megfelelő anyag

A vízforraló megfelel az élelmiszerbiztonsági

szempontoknak, rozsdamentes acél

kialakítással rendelkezik, így tiszta vizet

biztosít.

Rozsdamentes acélból készült rugós fedél

A rugósan nyíló fedél rozsdamentes acélból

készült, továbbá egyetlen gombnyomással

könnyen kinyitható a gőzzel való érintkezés

nélkül.

Fém borítású talp

Fémborítású talp rozsdamentes acél

kidolgozással.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Termékjellemzők: 360 fokban elforgatható talp,

Automatikus kikapcsolás, Víz nélküli forralás

elleni védelem, Vezetéktárolás, Lapos

fűtőelem, LED-kijelző, Csúszásmentes talp,

Be-/kikapcsoló, Bekapcsolás jelzőfény,

Betöltés a fedélen/kitöltőnyíláson

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 0,75 m

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 2200 W

Feszültség: 220–240 V

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 1,108 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 1,466 kg

Csomag méretei (H x Sz x M): 180 x 245 x

260 mm

Mikroszűrő: 200 µm

Formatervezés

Szín: Rozsdamentes acél

Kidolgozás

Fűtőelem anyaga: Rozsdamentes acél

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél

A kapcsoló anyaga: PP műanyag
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