
 

Vattenkokare med
temperaturreglage

Avance Collection

 

Metall

1,7 l

Fjädrat lock

 

HD9359/90

Häll allt från grönt te till barnmat
Med temperaturkontroll och värmehållningsfunktion

Olika drycker och ingredienser behöver olika vattentemperaturer för att få fram

bästa smaken. Förinställningsknapparna på basen av den här eleganta

vattenkokaren gör det lätt och smidigt att välja rätt temperatur.

Häll allt från grönt te till barnmat

Fyra temperaturförinställningsknappar för ett urval av drycker och ingredienser

Med hjälp av varmhållningsfunktionen håller vattnet den inställda temperaturen*

Snabb och enkel kokning

Tåligt hölje i rostfritt stål för lång livslängd

Micromesh-filter fångar upp små kalkpartiklar

Platt värmeelement för snabb kokning

Flera säkerhetssystem mot torrkokning

Enkel att fylla på, använda och rengöra

Fjädrat lock med stor öppning för enkel rengöring

Tydlig vattennivåindikator

Indikeringslampan visar när vattenkokaren är på



Vattenkokare med temperaturreglage HD9359/90

Funktioner

Fyra temperaturförinställningsknappar

Med de förinställda temperaturinställningarna

på 40, 60, 80 och 100 °C kan du se till att

barnmjölken, teet, snabbkaffet, soppan eller

nudlarna får rätt temperatur. Rådfråga alltid

dryckens tillverkare vilken temperatur som ska

användas för att få bäst dryck.

Varmhållningsfunktion

Med varmhållningsfunktionen håller vattnet i

vattenkokaren vald temperatur så att du inte

behöver koka upp igen.

Rostfritt stål

Tålig metalldesign i livsmedelsklassat borstat

rostfritt stål för lång, tillförlitlig användning.

Micromesh-filter

Ett löstagbart micromesh-filter i pipen fångar

upp små kalkpartiklar som är mindre än

200 mikron för att garantera en ren kopp.

Platt värmeelement

Ett dolt värmeelement i rostfritt stål garanterar

snabb kokning och enkel rengöring.

Flera säkerhetssystem

Flera säkerhetssystem mot torrkokning, med

automatisk avstängning när vattnet är klart.

Fjädrat lock med stor öppning*

Ett trycklock öppnas mjukt med en

knapptryckning, så att du kan undvika

ångkontakt. Den stora öppningen förenklar

rengöring.

Vattennivåindikator

Vattennivån är enkel att avläsa med en

indikator som sitter under handtaget.

Indikeringslampa

En elegant indikeringslampa på strömknappen

tänds när vattenkokaren slås på.
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Specifikationer

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: 360-graders basplatta,

Automatisk avstängning, Torrkokningsskydd,

Sladdförvaring, Platt värmeelement,

Stabiliserande fötter, På/av-knapp, Klarsignal,

Temperaturreglage, Strömlampa, Lock och

hällpip

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Vattenkokares kapacitet: 1,7 L

Sladdlängd: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 1850-2200 W

Spänning: 220-240 V

Vikt och mått

Förpackningens mått (LxBxH):

242x196x250 mm

Produktens mått (L x B x H): 230x188x257 mm

Vikt inkl. förpackning: 1,68 kg

Produktens vikt: 1,33 kg

Micromesh-filter: 200 µm

A-låda, mått (L x B x H): 408 x 252 x 516 mm

A-låda, vikt: 7,22 kg

Design

Färg på kontrollpanelen: svart borstad metall

Legering

Materialvärmeelement: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: Rostfritt stål

Material för strömbrytare: Polypropylen

Designspecifikationer

Färg(er): Metall

* Varmhållningsfunktionen ska hålla vald temperatur i 30

minuter med en tolerans på ± 5 °C för val under 100 °C.

För 100 °C ska vattnet hålla en temperatur på 90 °C < T

<100 °C för att undvika uppkokning.

* 25 % större än den vanliga vattenkokaren i metall från

Philips, HD9320.
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