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Stal szlachetna

Czajnik

 

HD9357/11

Niezawodna wydajność przez długi czas
Stal szlachetna z niebieskim podświetleniem

Firma Philips produkuje czajniki już od ponad 60 lat. Ten model został wykonany

z wytrzymałej stali szlachetnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością, co

zapewnia wysoki poziom trwałości produktu. Czajnik opracowano z myślą o

częstym użytkowaniu przez długi czas.

Łatwa obsługa

Niebieski wskaźnik LED i wskaźnik kontrolny

Pokrywka ze stali szlachetnej z mechanizmem sprężynowym

Przezroczysty wskaźnik poziomu wody z obu stron

Podstawa zasilająca z metalową osłoną

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Solidny metalowy czajnik z korpusem, pokrywką i podstawą ze stali szlachetnej

Filtr z mikrosiateczką zapewnia czystą wodę

Bezpieczeństwo użytkowania

Wieloelementowy system bezpieczeństwa zabezpiecza przed włączeniem pustego

czajnika.

Stal szlachetna przeznaczona do kontaktu z żywnością



Czajnik HD9357/11

Zalety

Niebieski wskaźnik LED i wskaźnik kontrolny

Czajnik jest wyposażony w niebieskie

podświetlenie LED, dzięki któremu gotowanie

wody staje się przyjemniejsze.

Przezroczyste okienko poziomu wody

Przezroczysty wskaźnik poziomu wody można

odczytać z obu stron. Niebieskie podświetlenie

informuje o włączeniu czajnika.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Solidny metalowy czajnik

Solidny metalowy czajnik wykonany z matowej

stali szlachetnej (korpus, pokrywka i dziobek)

zapewnia długi okres eksploatacji.

Filtr z mikrosiateczką

Zdejmowany filtr z mikrosiateczką na dziobku

powstrzymuje wszystkie drobinki kamienia

większe niż 200 mikronów oraz zapewnia

czystość wody wlewanej do filiżanki.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Czajnik wyłącza się automatycznie po

zagotowaniu wody, po podniesieniu z

podstawy lub w przypadku obecności zbyt

małej ilości wody.

Materiał przeznaczony do kontaktu z

żywnością

Czajnik został wykonany ze stali szlachetnej

przeznaczonej do kontaktu z żywnością.

Przyczynia się to do czystości gotowanej wody.

Pokrywka ze stali szlachetnej z

mechanizmem sprężynowym

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym

została wykonana ze stali szlachetnej. Można

ją otworzyć bez wysiłku za dotknięciem

przycisku, unikając jednocześnie kontaktu z

parą.

Podstawa zasilająca z metalową osłoną

Podstawa z metalową osłoną wykonaną ze

stali szlachetnej.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Obrotowa

podstawa, Automatyczne wyłączanie,

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika, Schowek na przewód, Płaski element

grzejny, Wyświetlacz LED, Stopy

antypoślizgowe, Wyłącznik, Wskaźnik

zasilania, Napełnianie przez pokrywkę i

dziobek

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,75 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 2200 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Waga produktu: 1,108 kg

Waga wraz z opakowaniem: 1,466 kg

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 180 x

245 x 260 mm

Filtr z mikrosiateczką: 200 µm

Wzornictwo

Kolor: Stal szlachetna

Wykończenie

Materiał elementu grzejnego: Stal szlachetna

Materiał korpusu: Stal szlachetna

Materiał przełącznika: Tworzywo PP
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