
Vízforraló

Viva Collection

 

1,7 l, 2400 W

1 csészés kijelző

Pipacspiros

 

HD4677/80

Csak annyit amennyire szüksége van...
66%-os energiamegtakarítás

A stílusos vízforraló egyedülálló „egycsészés kijelző” funkciójával kizárólag annyi

vizet kell felforralnia, amennyire szüksége van. A 66%-os energiamegtakarítás

mellett csökkentheti a káros környezeti hatásokat is.

Csak a kívánt vízmennyiséget forralja fel

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

Könnyen használható

Nagy nyílású, csuklós fedél - egyszerű tisztítás és vízfeltöltés

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon

A víz forrását jelző csengőhang

Fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van

Vezetékfelcsévélő - egyszerű tárolás

Mozgathatóság és elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-os talapzattal

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Kettős vízkőszűrő a tiszta vízért

Biztonságos használat

Négy utas biztonsági rendszer



Vízforraló HD4677/80

Fénypontok Műszaki adatok

1 csészés kijelző

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan

annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége

van, így biztosítva a termék akár 66%-os

energia- és vízmegtakarítását, amely

jelentősen csökkenti a készülék környezetre

gyakorolt káros hatását.

Csuklós fedél

Nagy nyílással ellátott csuklós fedél a tisztítás

és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől

való védelem biztosítása érdekében.

Lapos fűtőelem

A Philips vízforraló rejtett rozsdamentes acél

fűtőeleme gyors forrást és egyszerű tisztítást

tesz lehetővé.

Vízkőszűrő

Kettős vízkőszűrő a tiszta vízért és a tisztább

vízforralóért.

A víz forrását jelző csengőhang

Csengetés jelzi, ha a víz felforrt.

Kivitelezési jellemzők

Anyagok: Fűtőelem: rozsdamentes acél,

Készülékház: polipropilén / ABS, Kapcsoló és

tartó: polipropilén

Szín(ek): Fehér és levendula

Általános jellemzők

Vezeték nélküli

Csúszásmentes lábak

Ergonomikus markolat

Egyszerű újratöltés a betöltőnyíláson

keresztül

Széles nyílás

Vezeték tárolása

Automatikus kikapcsolás

Bimetál hőkapcsoló

360 fokban elforgatható alapzat

Betöltés fedélen vagy betöltőnyíláson

Lapos fűtőelem

Műszaki adatok

Tároló kapacitás: 1,0 l

Tápellátás: 2400 W

Vezetékhossz: 0,75 m

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Méretek

Termék méretei (sz x mé x ma): 16,2 x 21,6 x

21,9 cm

Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma):

22 x 18,1 x 27,5 cm

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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