
 

Tējkanna ar temperatūras
regulēšanu

Avance Collection

 

Metāls

1,7 l

Atspervāks

 

HD9359/90

Ērti ieliet gan tēju, gan bērnu pārtiku
Ar temp. regulēšanu un siltuma saglabāšanas funkciju

Lai izceltu dažādu dzērienu un sastāvdaļu labākās garšas īpatnības, tiem ir

nepieciešama atšķirīga ūdens temperatūra. Šīs elegantās tējkannas pamatnē

esošās pogas ar iepriekš izveidotiem iestatījumiem ļauj bez piepūles izvēlēties

atbilstošo temperatūru.

Ērti ieliet gan tēju, gan bērnu pārtiku

4 pogas ar iepriekš iestatītu temperatūru dažādiem dzērieniem un sastāvdaļām

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni jūsu iestatītajā temperatūrā*

Ātra un droša vārīšana

Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss ilgam darbmūžam

Mikrosieta filtrs aiztur smalkākās katlakmens daļiņas

Plakans sildīšanas elements ātrai uzvārīšanai

Multi drošības sistēma pret pilnīgu izvārīšanos

Vienkārša uzpilde, izmantošana un tīrīšana

Atspervāks ar lielu atvērumu vieglai tīrīšanai

Viegli saskatāms ūdens līmeņa indikators

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta
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Izceltie produkti

4 pogas ar iepriekš iestatītu temperatūru

Iepriekš iestatītie 40, 60, 80 un 100 °C

temperatūras režīmi garantē, ka piens

mazuļiem, tēja, šķīstošā kafija, zupa vai

nūdeles būs pareizajā temperatūrā. Lai iegūtu

izcili gardu dzērienu, vienmēr jautājiet

dzēriena ražotājam, kāda temperatūra ir

jāizmanto.

Siltuma saglabāšanas funkcija

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur tējkannā

esošo ūdeni izvēlētajā temperatūrā, lai nebūtu

jāveic atkārtota uzvārīšana.

Nerūsējošā tērauda konstrukcija

Pilnībā no metāla izgatavota konstrukcija —

pārtikai piemērots matēts nerūsējošais tērauds

ilgstošai un uzticamai lietošanai.

Mikrosieta filtrs

Noņemamais snīpī esošais mikrosieta filtrs

aiztur smalkākās katlakmens daļiņas — pat

200 mikronu lielumā — saglabājot tasīti tīru.

Plakans sildelements

Paslēptais nerūsējošā tērauda sildelements

nodrošina ātru vārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Multi drošības sistēma

Multi drošības sistēma pret pilnīgu ūdens

izvārīšanos ar automātisku izslēgšanos, kad

ūdens ir uzvārījies.

Atspervāks ar lielu atvērumu*

Vāks ar nospiežamu atvēršanas pogu viegli

atveras, pieskaroties pogai, tādējādi novēršot

saskari ar tvaiku. Lielā atvere padara tīrīšanu

vienkāršāku.

Ūdens līmeņa indikators

Ūdens līmeni ir viegli noteikt, pateicoties zem

roktura esošajam indikatoram.

Ieslēgtas tējk. signāll.

Elegantā strāvas slēdzī integrētā indikatora

lampiņa iedegas, kad tējkanna ir ieslēgta.
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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, Neslīdoša pamatne,

Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Gatavības signāls,

Temperatūras vadība, Ieslēgts indikators,

Vāciņš un uzpildes snīpis

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0,5 W

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija:

Tējkannas tilpums: 1,7 l

Vada garums: 0,75 m

Frekvence: 50/60 Hz

Strāvas padeve: 1850-2200 W

Spriegums: 220–240 V

Svars un izmēri

Iepakojuma izmēri (GxPxA): 242x196x250 mm

Produkta izmēri (GxPxA): 230x188x257 mm

Svars (t.sk.iepakojums): 1,68 kg

Produkta svars: 1,33 kg

Mikrosieta filtrs: 200 µm

A kastes izmēri (G x P x A): 408x252x516 mm

A kastes svars: 7,22 kg

Dizains

Kontroles paneļa krāsa: matēta metāla melna

Apdare

Sildelementa materiāls: Nerūsējošais tērauds

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds

Slēdža materiāls: Polipropilēns

Dizaina specifikācijas

Krāsa(s): Metāls

* * Siltuma saglabāšanas funkcija 30 minūtes uztur ūdeni

izvēlētajā temperatūrā, un tai ir ± 5 °C pielaide,

izvēloties temperatūru zem 100 °C. Izvēloties 100 °C

temperatūru, ūdens tiek uzturēts 90 °C-100 °C

temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota uzvārīšana.

* Par 25 % lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna

HD9320
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