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1,7 l, 2400 W

Controlo digital de temperatura

Preto tinta

Tampa com mola
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Bebidas quentes com óptimo sabor
Com regulações de temperatura ideais para a sua bebida

Procura o sabor ideal para a sua bebida? Para obter o máximo de sabor, todas as

bebidas quentes devem ser preparadas a uma temperatura ideal. Ao escolher o

ícone correcto da temperatura no seu jarro eléctrico, pode desfrutar do óptimo

sabor da sua bebida quente.

Bebidas quentes com óptimo sabor

5 botões predefinidos para selecção da sua bebida quente preferida

A função para manter quente conserva a água à temperatura definida

Fervura rápida e limpeza fácil

Indicador de uma chávena para ferver apenas a água necessária

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Filtro do bico para uma chávena e um jarro mais limpos

Fácil de experimentar

Enchimento fácil pela tampa e bico

Base rotativa a 360° sem fios

Utilização segura

Sistema de segurança multifunções
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Destaques

5 botões predefinidos para bebidas quentes

As regulações de temperatura predefinidas de

40, 80, 90, 95 e 100 °C asseguram que o

ingrediente base do seu chá, café instantâneo,

sopa ou massa está à temperatura que prefere.

Função para manter quente

Agora já não precisa de ferver a água

continuamente. A função para manter quente

assegura que a água é mantida quente à

temperatura correcta para a predefinição

seleccionada.

Enchimento fácil pela tampa e bico

O jarro pode ser cheio através do bico ou da

abertura na tampa.

Indicador de uma chávena

Permite que os consumidores fervam apenas a

quantidade de água de que necessitam,

poupando energia e água e,

consequentemente, contribuindo para um

melhor ambiente.

Resistência plana

O elemento oculto em aço inoxidável garante

uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

Sistema de segurança multifunções

O sistema de segurança multifunções protege

contra curto-circuito e funcionamento a seco,

com desligar automático quando pronto ou ao

retirar da base.

Filtro do bico

O filtro fino de micro-rede no bico assegura

que a água que verte para a sua chávena está

limpa e que a sua bebida não contém

partículas de calcário.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Filtro do bico

Especificações gerais

Características do produto: Base de 360

graus, Desactivação automática, Protecção

contra funcionamento a seco, Compartimento

do fio, Resistência plana, Pega ergonómica,

Enchimento por tampa e bico, Tampa de

abertura larga

Assistência

2 anos de garantia mundial

Especificações técnicas

Capacidade: 1,7 L

Alimentação: 2400 W

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA): 236 x 356

x 236 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 200 x 270 x

230 mm

Design

Cor: Preto tinta

Acabamento

Material da resistência: Aço inoxidável

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑28

Versão: 5.7.1

EAN: 08 71010 35877 43

www.philips.com

http://www.philips.com/

