
 

Tējkanna

Viva Collection

 

2200 W

1,7 l

Nerūsējošs tērauds

Tējkanna

 

HD9357/11

Veiktspēja, kas turpinās un turpinās
Pilnībā no nerūsējošā tērauda, ar zilu apgaismojumu

Pamatojoties uz vairāk nekā 60 gadu tējkannu ražošanas pieredzi, šī Philips

tējkanna ir veidota no robusta nerūsējošā tērauda, kas ir drošs saskarē ar pārtiku.

Tai ir maksimāli izturīga konstrukcija, kas iztur biežu lietošanu ilgu laiku.

Viegli izmantojams

Kad tējkanna ir ieslēgta, deg zila LED gaisma un signāllampiņa

Nerūsējošā tērauda vāks ar atsperi

Divpusējs caurredzams ūdens līmeņa indikators

Metāliska strāvas padeves pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Ātra vārīšana un viegla tīrīšana

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Izturīga metāla tējkanna ar nerūsējošā tērauda korpusu, vāku un pamatni

Mikrosieta filtrs nodrošina tīru ūdeni

Droša lietošana

Vairākpakāpju drošības sistēma pret pilnīgu izvārīšanos

Saskarē ar pārtiku drošs nerūsējošais tērauds



Tējkanna HD9357/11

Izceltie produkti

Zila LED gaisma un signāllampiņa

Šai tējkannai iekšpusē ir zils LED

apgaismojums, padarot vārīšanas procesu

patīkamāku un nomierinošāku.

Caurredzams ūdens līmeņa lodziņš

Caurredzamajā ūdens līmeņa indikatorā

rādījumu var redzēt no abām pusēm. Zilā

gaisma norāda, ka tējkanna ir ieslēgta.

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai

un nolikšanai.

Plakans sildelements

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements

nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu

tīrīšanu.

Izturīga metāla tējkanna

Izturīga metāla tējkanna, gatavota no matēta

nerūsējošā tērauda (korpuss, vāks un snīpis),

ilgam darbmūžam.

Mikrosieta filtrs

Noņemamais smalkais mikrosieta filtrs uz

snīpja aiztur visas katlakmens daļiņas ar

lielumu > 200 mikroni un nodrošina, ka krūzēs

ielietais ūdens ir tīrs.

Vairākpakāpju drošības sistēma

Tējkanna automātiski izslēdzas, ja ūdens ir

uzvārījies, ja tējkannu noceļ no pamatnes vai

ja tējkannā ir pārāk maz ūdens.

Saskarē ar pārtiku drošs materiāls

Šī tējkanna ir ražota no saskarē ar pārtiku droša

nerūsējošā tērauda, lai nodrošinātu jums tīru

ūdeni.

Nerūsējošā tērauda vāks ar atsperi

Vāks, ko atver ar atsperi, ir gatavots no

nerūsējošā tērauda, un tas viegli atveras,

nospiežot pogu, tādējādi nav jāsaskaras ar

tvaiku.

Metāliska strāvas padeves pamatne

Metāliska pamatne, lai visa ierīce būtu no

nerūsējošā tērauda.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: 360 grādu grozāma

pamatne, Automātiskā izslēgšanās, Vārīšanas

aizsardzība, Vada glabātuve, Plakans

sildelements, LED displejs, Neslīdoša

pamatne, Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Ieslēgts

indikators, Vāciņš un uzpildes snīpis

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 0,75 m

Frekvence: 50–60 Hz

Strāvas padeve: 2200 W

Spriegums: 220–240 V

Svars un izmēri

Produkta svars: 1,108 kg

Svars (t.sk.iepakojums): 1,466 kg

Iepakojuma izmēri (GxPxA): 180 x 245 x

260 mm

Mikrosieta filtrs: 200 µm

Dizains

Krāsa: Nerūsējošs tērauds

Apdare

Sildelementa materiāls: Nerūsējošs tērauds

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošs

tērauds

Slēdža materiāls: PP plastmasa
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