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HD9357/11

Ilgas veikimo laikas
Nerūdijančiojo plieno, su mėlynu apšvietimu

Turėdama daugiau nei 60 m. virdulių gaminimo patirtį, „Philips“ sukūrė patvarų

maisto ruošimui tinkamą nerūdijančiojo plieno virdulį. Tai itin tvirtas virdulys, kurį

galėsite naudoti dažnai ir ilgai.

Paprasta naudotis

Įjungus virdulį įsijungia mėlyna LED lemputė ir signalinė lemputė

Nerūdijančiojo plieno dangtelis su spyruokle

Dvipusis skaidrus vandens lygio indikatorius

Metalu dengtas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Greitai užverda ir lengva valyti

Plokšti kaitinimo elementai - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Tvirtas metalinis virdulys, nerūdijančiojo plieno korpusas, dangtelis ir pagrindas

Smulkaus tinklelio filtras – švariam vandens puodeliui

Saugu naudoti

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Sąlyčiui su maistu tinkamas nerūdijantis plienas



Virdulys HD9357/11

Ypatybės

Mėlyna LED lemputė ir signalinė lemputė

Šio virdulio vidus yra apšviestas mėlyna LED

šviesa, kad virimo procesas būtų malonesnis ir

raminantis.

Skaidrus vandens lygio langelis

Skaidrus vandens lygio indikatorius matomas

iš abiejų pusių. Mėlynas apšvietimas parodo,

kad virdulys yra įjungtas.

Bevielis 360° sukamas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau

pakelti ir uždėti.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas –

greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Tvirto metalo virdulys

Tvirtą metalinį virdulį, kurio korpusas, dangtelis

ir snapelis pagaminti iš šlifuoto nerūdijančiojo

plieno, naudosite labai ilgai.

Itin tankus filtras

Snapelyje integruotas smulkaus tinklelio filtras

sulaiko visas didesnes nei > 200 mikronų

kalkių daleles, kad į puodelį įsipiltumėte tik

švaraus vandens.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Virdulys automatiškai išsijungia, jei užverda

vanduo, jei jis nukeliamas nuo pagrindo ir jei

jame yra per mažai vandens.

Sąlyčiui su maistu tinkamos medžiagos

Šis virdulys pagamintas iš sąlyčiui su maistu

tinkamo nerūdijančio plieno, kad gertumėte

švarų vandenį.

Nerūdijančiojo plieno dangtelis su spyruokle

Dangtelis su spyruokle pagamintas iš

nerūdijančiojo plieno. Jis lengvai atsidaro

paspaudus mygtuką ir nėra pavojaus

nusideginti garais.

Metalu dengtas pagrindas

Nerūdijantysis metalu dengtas pagrindas.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: 360 laipsnių pagrindas,

Automatinis išjungimas, Apsauga nuo visiško

vandens išgaravimo, Laido laikymas,

Plokščias kaitinimo elementas, LED ekranas,

Neslystančios kojelės, Įjungimo / išjungimo

jungiklis, Įjungimo lemputė, Pripildymas pro

dangtelį ir snapelį

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 0,75 m

Dažnis: 50-60 Hz

Maitinimas: 2200 W

Įtampa: 220-240 V

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 1,108 kg

Svoris su pakuote: 1,466 kg

Pakuotės matmenys (I x P x A): 180 x 245 x

260 mm

Smulkaus tinklelio filtras: 200 µm

Konstrukcija

Spalva: Nerūdijantis plienas

Apdaila

Kaitinimo elemento medžiaga: Nerūdijantis

plienas

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis

plienas

Jungiklis: PP plastikinis
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