
Chaleira
 

0,7 l, 1650 W

Definições pessoais

Castanho madeira/branco
pastel

Filtro grande para chá

 
HD7311

Dê vida ao seu chá
Preparado naturalmente para desfrutar dos benefícios e do aroma

A chaleira inteligente da Philips ajuda-o a libertar os aromas de cada chá. Através da combinação de um

recipiente para chá concebido especialmente para este fim, de um processo de preparação conveniente e

natural e de chá da melhor qualidade, pode desfrutar sempre de uma experiência de sabor única.

Concebida especificamente para chá

Filtro grande para chá para um aroma perfeito

Recipiente de parede dupla mantém o chá quente

Materiais em aço inoxidável limpos para filtro e recipiente

Para obter todos os benefícios

Temperatura e tempo de preparação ideais

Botões de selecção rápida para os tipos de chá mais conhecidos

Definições pessoais para uma maior variedade de chá

Funcionalidade especial de anel luminoso

Adequada a todos os seus chás

Todos os chás de folhas soltas ou sacos de chá



Chaleira HD7311/60

Destaques

Filtro grande para chá

O filtro grande e o formato redondo da chaleira

Philips permitem que o aroma do chá se

desenvolva completamente.

Recipiente de parede dupla

O recipiente de parede dupla da chaleira

mantém o chá quente.

Materiais em aço inoxidável

São revelados até os aromas mais subtis, visto

que são utilizados apenas materiais

cuidadosamente seleccionados, que também

são fáceis de limpar.

Botões de selecção rápida

Quatro botões de selecção rápida facilitam a

preparação dos tipos de chás mais conhecidos,

incluindo chá preto, verde e de

rooibos e as infusões de fruta ou ervas. Basta

seleccionar o chá que pretende beber e pode

prepará-lo com a temperatura e o tempo de

preparação ideais.

Definições pessoais

Com a definição pessoal pode seleccionar

uma temperatura e um tempo de preparação

próprios. Temperatura ajustável: 60-100 °C

Tempo de preparação ajustável: 1-10 minutos

Funcionalidade especial de anel luminoso

Depois de colocar o filtro, o anel luminoso

acende gradualmente até o tempo de

preparação ideal ser alcançado e as folhas

poderem ser retiradas. Assim não voltará a

deixar as folhas no chá durante demasiado

tempo.

Todos os chás de folhas soltas ou sacos de

chá

Pode utilizar qualquer um dos seus chás. A

chaleira é óptima para chás de folhas soltas,

mas também pode utilizar chá em sacos.
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Especificações

Especificações de design

Materiais: Aço inoxidável

Cor(es): Castanho madeira e branco pastel

Especificações técnicas

Capacidade: 0,7 L

Alimentação: 1385-1650 W

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Dimensões

Dimensões do produto (LxPxA):

19,5x19,5x23 cm

Dimensões da embalagem (LxPxA):

36,5x20,5x23,5 cm

Assistência

2 anos de garantia mundial
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