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Helppo kaataa nesteitä ja vauvanruokaa
Lämpötilasäätö ja lämpimänäpitotoiminto

Valmista eri juomat ja ainekset oikeanlämpöisestä vedestä, jotta voit nauttia

niiden parhaista ominaisuuksista. Vedenkeittimen pikavalintapainikkeiden

ansiosta juomallesi parhaiten sopivan lämpötilan valitseminen on helppoa.

Helppo kaataa nesteitä ja vauvanruokaa

4 esiasetettua painiketta juoman ja ainesosien valitsemiseen

Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun lämpöisenä*

Nopeaan ja turvalliseen vedenkeittoon

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko kestää pitkään

Mikrosuodatin kerää kalkkihiukkaset

Litteä lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Moniosainen turvajärjestelmä suojaa kuiviin kiehumiselta

Helppo täyttää, käyttää ja puhdistaa

Jousellinen kansi helpottaa avaamista ja puhdistusta

Helppolukuinen vesimäärän ilmaisin

Merkkivalo palaa, kun vedenkeittimeen on kytketty virta
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Kohokohdat

4 esiasetettua lämpötilapainiketta

Esiasetettujen lämpötila-asetusten (40, 80, 90

ja 100 °C) ansiosta vesi on juuri oikean

lämpöistä äidinmaidonvastiketta, teetä,

pikakahvia, keittoa tai nuudeleita varten. Katso

suosituslämpötilat juoman valmistajan

ohjeista.

Lämpimänäpitotoiminto

Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun

lämpöisenä, jotta sitä ei tarvitse keittää

uudelleen.

Ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko

kestää päivittäistä käyttöä.

Mikrosuodatin

Kaatonokan irrotettava mikrosuodatin kerää

talteen kaikki yli 200 mikronin kokoiset

kalkkihiukkaset ja takaa, että kaadat kuppiin

vain puhdasta vettä.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

lämmityselementti kuumentaa veden nopeasti.

Piilotettu lämmityselementti helpottaa

vedenkeittimen puhdistusta.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut.

Jousellinen kansi helpottaa avaamista*

Jousellinen kansi aukeaa kätevästi napin

painalluksella ja suojaa sinua samalla

höyryltä. Suuri kaatoaukko helpottaa

vedenkeittimen puhdistamista.

Vesimäärän ilmaisin

Vesimäärä on helppo tarkistaa kahvan alla

olevasta asteikosta.

Merkkivalo

Virtakytkimen tyylikäs merkkivalo syttyy, kun

keittimeen kytketään virta.



Vedenkeitin, lämpötilansäätö HD9359/90

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä

jalusta, Automaattinen virrankatkaisu,

Ylikuumenemissuoja, Johdon säilytys, Litteä

lämmityselementti, Liukumattomat jalat,

Virtakytkin, Valmistumisen ilmaisin,

Lämpötilan säätö, Virran merkkivalo, Täyttö

kannen ja nokan kautta

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Valmiustilan virrankulutus: <0,5 W

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Keittimen kapasiteetti: 1,7 V

Johdon pituus: 0,75 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 1 850 – 2 200 W

Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K):

242 x 196 x 250 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 230 x 188 x 257 mm

Paino pakattuna: 1,68 kg

Tuotteen paino: 1,33 kg

Mikrosuodatin: 200 µm

Tukkupakkauksen mitat (P x L x K):

408x252x516 mm

Tukkupakkauksen paino: 7,22 kg

Muotoilu

Ohjauspaneelin väri: musta harjattu metalli

Pinnoitus

Lämmitysvastuksen materiaali:

Ruostumatonta terästä

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä

Kytkimen materiaali: Polypropeeni

Muotoilutiedot

Väri(t): Metalli

* Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun

lämpöisenä (± 5°C) 30 minuuttia alle 100°C:n

esiasetuksissa. Jos lämpötilavalinta on 100°C, toiminto

estää veden kiehumisen uudelleen (90°C< T <100°C).

* 25 % suurempi kuin tavallinen Philips-vedenkeitin

HD9320.
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