
Veekeetja
 

1,25 l 2400 W

ühe tassi märgisega

Harjatud metall

Hingedega kaas

 

HD4622/20

Keetke just nii palju vett, kui vajate
See veekeetja säästab kuni 66% energiat.

Ainulaadse ühe tassi märgisega Philipsi elektrilist miniveekeetjat HD4622/20

kasutades saate keeta just nii palju vett, kui te vajate. Tänu sellele saate lihtsalt

säästa kuni 50% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.

Keetke just nii palju vett, kui vajate

Ühe tassi märgise abil keedate vaid nii palju vett, kui vajate

Lihtne kasutada

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Kergestiloetavad veetaseme näidikud kannu mõlemal küljel

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Kiire keetmine, kergesti puhastatav

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Metallist veekeetja harjatud roostevabast terasest korpusega

Katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett

Ohutu kasutada

Mitmeosaline ohutussüsteem



Veekeetja HD4622/20

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Ühe tassi märgis

Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju

vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66%

energiat ning vett, andes oma panuse

keskkonna kaitsmisse.

Hingedega kaas

Suure täitmisavaga ja hingedega kaas

võimaldab lihtsat täitmist ja puhastamist ning

aitab vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.

Märgutuli

Toitelülitisse ehitatud elegantne punane

märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse

lülitatud.

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Vett saab kannu valada tila kaudu või kaane

avamise teel.

Lame kütteelement

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab

kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt

sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus

vee keemaminekul.

Katlakivivastane filter

Katlakivivastane filter kindlustab tassitäie

puhast vett ja puhtama veekeetja.

 

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): harjatud metall

Materjalid: Küttekeha: roostevaba teras,

Korpus: roostevaba teras, Lüliti ja

tarvikuhoidja: polüpropüleen

Üldine spetsifikatsioon

Juhtmeta

Libisemiskindel jalg

Ergonoomiline käepide

Lihtne ava kaudu täitmine

Laia avaga kaas

Juhtmehoidik

Automaatne väljalülitus

Kuivalt sisselülitamise kaitse

Ümmargune alus

Täitmine nii kaane kui ka tila kaudu

Lame kütteelement

Tehnilised andmed

Mahutavus: 1,25 l

Võimsus: 2400 W

Juhtme pikkus: 0,75 m

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50–60 Hz

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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