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HD9326/20
Nagyszerű ízű forró italok
Hőfokszabályozás kedvenc italaihoz

Tökéletes ízű italt szeretne? A maximális ízhatás érdekében minden forró italt

ideális hőmérsékleten kell elkészíteni. Ha a jobb oldali hőmérséklet gombot

választja a forralón, élvezheti a forró ital tökéletes ízét.

Nagyszerű ízű forró italok

4 előre beállított forró ital gomb, mellyel kiválaszthatja kedvenc italát

A melegen tartás funkció a beállított hőfokon tartja a vizet

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

Masszív vízforraló csiszolt, rozsdamentes házzal

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Mikroszűrő a tiszta vízért

Könnyen használható

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése

érdekében

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Könnyen leolvasható vízszintjelzés

Biztonságos használat

Többrétű biztonsági rendszer
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Fénypontok

4 előre beállított forró ital gomb

Az előre beállított 80, 90, 95 és 100 °C-os

hőmérséklet-beállításokkal megfelelő

vízhőmérsékletet biztosíthat a tea, instant kávé,

leves, illetve tészta készítéséhez.

Melegen tartás funkció

Többé nem kell állandóan újraforralni a vizet. A

melegen tartó funkció gondoskodik róla, hogy

a víz a kiválasztott beállításnak megfelelő

hőmérsékletű maradjon.

Masszív, fém vízforraló

Masszív vízforraló csiszolt, rozsdamentes

házzal, hosszan tartó használatra tervezve.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a billenő fedél

nyílásán át is feltölthető.

Rugós fedél

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás

és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől

való védelem biztosítása érdekében.

Feltekerhető tápkábel

A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék

egyszerűen elhelyezhető a konyhában.

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Vízszintjelző

Könnyen leolvasható vízszintjelzés

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli

forralás ellen, illetve automata kikapcsolás, ha

készen van

Mikroszűrő

A kifolyócső levehető, mikroszűrőjének

köszönhetően megszűri a 200 mikronnál

nagyobb méretű vízkőrészecskéket, így

biztosítva a csészébe kerülő víz tisztaságát.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Termékjellemzők: 360 fokban elforgatható talp,

Automatikus kikapcsolás, Víz nélküli forralás

elleni védelem, Vezetéktárolás, Lapos

fűtőelem, Csúszásmentes talp, Be-/kikapcsoló,

Hőfokszabályozás

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok

Kehely űrtartalma: 1,7 L

Frekvencia: 50–60 Hz

Energiaellátás: 1850-2200 W

Feszültség: 220–240 V

Kialakítás

Vezérlőpanel színe: Csiszolt fém

Kidolgozás

Szűrő anyaga: Nylon

Fűtőelem anyaga: Rozsdamentes acél

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél

A kapcsoló anyaga: PP
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