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Hengslet lokk

 

HD4676/20

Nå kan du koke akkurat det du trenger
Denne hurtigkokeren sparer opptil 66 % energi

Den unike funksjonen for énkoppsindikator på denne stilige hurtigkokeren fra

Philips gjør det mulig å koke kun det vannet du trenger. Dermed kan du enkelt

spare opptil 66 % energi og redusere innvirkningen på miljøet

Kok det du trenger

Énkoppsindikator slik at du koker kun det vannet du trenger

Enkel å bruke

Hengslet lokk med stor åpning for enkel oppfylling og rengjøring

Vannivåindikatorer på begge sider som er enkle å lese

Et lydsignal høres når vannet er kokt

Lampe som viser når hurtigkokeren er slått på

Ledningskveiler for enkel oppbevaring

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering

Rask koking og enkel rengjøring

Flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring

Dobbelt anti-kalk-filter for en ren kopp med vann

Sikker å bruke

Fireveis sikkerhetssystem



Hurtigkoker HD4676/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Enkoppsindikator

Gir forbrukerne muligheten til å koke bare det

vannet de trenger. Dermed sparer de opptil

66 % strøm og vann, noe som også er mer

miljøvennlig.

Hengslet lokk

Hengslet lokk med stor åpning for enkel

oppfylling og rengjøring, og som også bidrar til

at du ikke blir truffet av dampen.

Flatt varmeelement

Det tildekkede elementet i rustfritt stål på

Philips-hurtigkokeren sørger for rask koking og

enkel rengjøring.

Anti-kalk-filter

Dobbelt anti-kalk-filter for en ren kopp med

vann og en renere hurtigkoker.

Et lydsignal høres når vannet er kokt

Du hører et lydsignal når vannet koker.

 

Designmessige spesifikasjoner

Materialer: Varmeelement: rustfritt stål,

Kabinett: polypropylen/ABS, Bryter og

redskapsholder: polypropylen

Farge(r): Svart og sølv

Generelle spesifikasjoner

Trådløs

Sklisikre føtter

Ergonomisk håndtak

Enkel påfylling i tut

Lokk med bred åpning

Ledningsoppbevaring

Automatisk avslåing

Beskyttelse mot tørrkoking

360 graders base

Påfylling i lokk og tut

Flatt varmeelement

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet: 1,0 l

Drift: 2400 W

Ledningslengde: 0,75 m

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Mål

Produktmål (BxDxH): 16,2 x 21,6 x 21,9 cm

Mål, emballasje (B x D x H):

22 x 18,1 x 27,5 cm

Service

To års verdensomspennende garanti

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering

og kassering og livstidspålitelighet.
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