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Perfect schenken — van thee tot babyvoeding

Met temperatuurregeling en warmhoudfunctie

Verschillende dranken en ingrediënten hebben een verschillende

watertemperatuur nodig om de beste smaak eruit te halen. Met de

snelkeuzeknoppen op de voet van deze elegante waterkoker kiest u moeiteloos

de juiste temperatuur.

Perfect schenken — van thee tot babyvoeding

4 voorkeuzeknoppen voor selectie van dranken en ingrediënten

De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur*

Snel en veilig water koken

Duurzame volledig roestvrijstalen behuizing voor een lange levensduur

Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Plat verwarmingselement voor snel koken

Meervoudig beveiligingssysteem tegen droogkoken

Eenvoudig te vullen, te gebruiken en schoon te maken

Deksel met veermechanisme en een grote opening voor schoonmaken

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld



Waterkoker met temperatuurregeling HD9359/90

Kenmerken

4 voorkeuzeknoppen voor temperatuur

De voorkeuze-instellingen voor een

temperatuur van 40, 60, 80 en 100 °C zorgen

ervoor dat babymelk, thee, oploskoffie, soep of

noedels precies de juiste temperatuur krijgen.

Raadpleeg altijd de producent van uw drank

welke temperatuur moet worden gebruikt voor

de beste drank.

Warmhoudfunctie

De warmhoudfunctie houdt het water in uw

waterkoker op temperatuur, zodat u het niet

opnieuw hoeft te koken.

Roestvrijstalen design

Duurzaam ontwerp volledig van voedselveilig

geborsteld roestvrij staal voor langdurig en

betrouwbaar gebruik.

Fijnmazig filter

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit

vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein

als 200 micron voor een heldere beker.

Plat verwarmingselement

Een verborgen, roestvrijstalen

verwarmingselement zorgt voor snel koken en

eenvoudig schoonmaken.

Veelzijdig beveiligingssysteem

Meervoudig veiligheidssysteem tegen

droogkoken, met automatische

uitschakelfunctie als het water klaar is.

Deksel met veermechanisme en een grote

opening*

Een deksel met drukknop opent soepel met

één druk op de knop en voorkomt contact met

stoom. De grote opening maakt schoonmaken

eenvoudiger.

Waterniveau-indicator

Het waterniveau is eenvoudig af te lezen met

een indicator onder de handgreep.

Indicatielampje

Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop

brandt als de waterkoker ingeschakeld is.



Waterkoker met temperatuurregeling HD9359/90

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Productkenmerken: Voet met draaihoek van

360 graden, Automatische uitschakeling,

Droogkookbeveiliging, Opbergvak voor snoer,

Plat verwarmingselement, Antislipvoetjes,

Aan/uitschakelaar, 'Klaar voor gebruik'-

signaal, Temperatuurregelaar, Aan/uitlampje,

Vullen via deksel/schenktuit

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Energieverbruik in stand-by: <0,5 W

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Capaciteit waterkoker: 1,7 l

Snoerlengte: 0,75 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 1850-2200 W

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h):

242x196x250 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h):

230x188x257 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 1,68 kg

Productgewicht: 1,33 kg

Fijnmazig filter: 200 µm

Afmetingen A-doos (L x B x H):

408x252x516 millimeter

Gewicht A-doos: 7,22 kg

Ontwerp

Kleur bedieningspaneel: geborsteld metaal,

lijnzwart

Afwerking

Materiaal verwarmingselement: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Schakelaar: Polypropyleen

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Metaal

* De warmhoudfunctie houdt het water 30 minuten op

de ingestelde temperatuur met een nauwkeurigheid

van ongeveer 5 °C voor selecties onder 100 °C. Bij

selectie van 100 °C blijft het water tussen de 90 °C en

100 °C om opnieuw koken te voorkomen.

* 25% groter dan de normale metalen Philips-waterkoker
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