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1,7 litra

2200 W

Brušena kovina

 

HD9326/20
Izjemno okusni topli napitki
Nastavitev temperature za najljubše napitke

Iščete optimalen okus napitka? Da zagotovite najboljši okus, vroče napitke

pripravljajte pri idealni temperaturi. Z izbiro prave ikone temperature na grelniku

vode si lahko zagotovite optimalen okus za vroči napitek.

Izjemno okusni topli napitki

4 gumbi za vroče napitke omogočajo izbiro želenega vročega napitka

Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Trpežni kovinski grelnik vode z ohišjem iz brušenega nerjavnega jekla

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Mikromrežasti filter za čisto vodo

Preprosta uporaba

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Jasna oznaka nivoja vode

Varno za uporabo

Večstopenjski varnostni sistem



Grelnik vode HD9326/20

Značilnosti

4 gumbi za vroče napitke

Nastavitev temperature na 80, 90, 95 in 100

°C omogoča idealno temperaturo osnovnih

sestavin za pripravo čaja, instant kave, juhe ali

rezancev.

Funkcija ohranjanja toplote

Vode vam ne bo več treba ponovno zavreti.

Funkcija ohranjanja toplote zagotavlja, da je

voda vedno topla in prave temperature za

izbrano prednastavitev.

Trpežen kovinski grelnik vode

Trpežen kovinski grelnik vode z ohišjem iz

brušenega nerjavnega jekla je izdelan za

dolgotrajno uporabo.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali

zgibni pokrov.

Vzmetni pokrov

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto

polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s

paro.

Navijalnik napajalnega kabla

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

Indikator nivoja vode

Jasna oznaka nivoja vode

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje

izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob

pripravi ali v primeru dviga s podstavka.

Mikromrežasti filter

Snemljivi mikromrežasti filter na dulcu zadrži

vse delce vodnega kamna velikosti do 200

mikronov in zagotavlja, da je voda v kozarcu

vedno čista.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.

 



Grelnik vode HD9326/20

Specifikacije

Država porekla

Izdelano v: Kitajskem

Splošne specifikacije

Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek,

Samodejni izklop, Samodejni varnostni izklop,

Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element,

Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop,

Temperaturni regulator

Servis

2-letna mednarodna garancija

Tehnične specifikacije

Prostornina posode: 1,7 L

Frekvenca: 50-60 Hz

Napajanje: 1850–2200 W

Napetost: 220-240 V

Zasnova

Barva nadzorne plošče: Brušena kovina

Površina

Material filtra: Najlon

Material grelnega elementa: Nerjavno jeklo

Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo

Materiali: PP
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