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Különösen erős, hosszú

élettartamú üveg

A Philips első rozsdamentes acéllal kombinált üveg vízforralója robusztus és tartós

minőségű. A csészénkénti kijelzés lehetővé teszi, hogy csak annyi vizet forraljon

fel, amennyire szüksége van, így hozzájárulhat a környezet óvásához.

Könnyen használható

Jelzőfény mutatja, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van

Feltekerhető tápkábel a könnyű tárolás érdekében

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

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét oldalon

Kioldógombbal ellátott csuklós fedél az egyszerű betöltésért és tisztán tartásért

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Vízkőszűrő a tiszta vízért

Biztonságos használat

Többrétű biztonsági rendszer

Masszív kialakítás - hosszú élettartam

Tökéletes forralást lehetővé tevő, Németországban gyártott SCHOTT DURAN® üveg
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Fénypontok

Feltekerhető tápkábel

A kábel tartórésze feltekerhető, így a készülék

egyszerűen elhelyezhető a konyhában.

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli

forralás ellen, illetve automata kikapcsolás, ha

készen van

Jelzőfény

A be-/kikapcsoló gombon található elegáns

fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt

állapotban van.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

1 csészés kijelző

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan

annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége

van, így biztosítva a termék energia- és

vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti

a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Egyszerűen leolvasható vízszintjelző

Könnyen leolvasható vízszintjelzés mindkét

oldalon

Kioldógombbal ellátott csuklós fedél

Kioldógombbal ellátott csuklós fedél a tisztítás

és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől

való védelem biztosítása érdekében.

SCHOTT DURAN® üveg

A Németországban, speciális SCHOTT

DURAN® üvegből készült vízforraló különösen

masszív kialakítású, hosszan tartó

teljesítményt nyújt az olyan magas

hőmérsékletű alkalmazások érdekében mint pl.

a forralás.

Vízkőszűrő

Az eltávolítható vízkőszűrő biztosítja, hogy

poharába csak tiszta víz kerüljön.

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

Kivitelezési jellemzők

Fűtőelem: Rozsdamentes acél

A kapcsoló anyaga: Polipropilén (PP)

Szín(ek): Rozsdamentes fém és fekete

Általános jellemzők

Vezeték nélküli

Csúszásmentes lábak

Ergonomikus markolat

Széles nyílás

Vezetéktárolás

Automatikus kikapcsolás

Víz nélküli forralás elleni védelem

360 fokban elforgatható talp

Lapos fűtőelem

Tartozékok

Szűrő: Vízszűrő

Műszaki adatok

Tároló kapacitás: 1,5 l

Vezetékhossz: 0,75 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Energiaellátás: 1850 - 2200 W

Feszültség: 220–240 V

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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