
 

Chaleira elétrica

 
1,25 L, 2400 W

1 indicador de uma xícara

Metal escovado

Tampa articulada

 

RI4622/21

Ferva somente o necessário
Essa chaleira economiza até 66 % de energia

Com o exclusivo recurso "indicador de xícara'' dessa moderna e compacta

chaleira Philips de metal, você pode ferver apenas a quantidade de água de que

precisar. Assim, é possível economizar até 66% de energia e reduzir o impacto no

meio ambiente

Ferva o necessário

Indicador de xícara para ferver apenas a quantidade de água necessária

Fácil de usar

Indicadores de nível de água de fácil leitura nos dois lados

Local para armazenar facilmente o cabo de energia

Base sem fio com 360° de rotação para facilitar o manuseio

Fácil de encher, pela tampa ou pelo bico

Tampa articulada com abertura grande para abastecer e limpar com facilidade

A lâmpada indica quando a jarra elétrica está ligada

Fervura rápida e limpeza fácil

Jarra elétrica robusta com acabamento em aço escovado

Elemento de aquecimento plano para uma rápida fervura e fácil limpeza

Filtro anticalcário para uma xícara de água limpa

Utilização segura

Múltiplo sistema de segurança



Chaleira elétrica RI4622/21

Destaques Especificações

Fácil de encher, pela tampa ou pelo bico

A chaleira elétrica pode ser abastecida pelo

bico ou abrindo a tampa.

Elemento de aquecimento plano

A resistência interna em aço inoxidável garante

uma rápida fervura e fácil limpeza.

Tampa articulada

Tampa articulada com abertura larga para

facilitar o abastecimento e a limpeza, além de

evitar o contato com vapor.

Indicador de uma xícara

Com a facilidade de ferver apenas a

quantidade de água necessária, os clientes

economizam até 66% de energia e água,

contribuindo para o meio ambiente.

Lâmpada piloto

Luz vermelha incorporada no botão

liga/desliga para indicar quando a jarra

elétrica está ligada.

Filtro anticalcário

Filtro anti-impurezas que garante uma xícara

de água limpa e também uma jarra mais

limpa.

 

Especificações do design

Materiais: Estrutura: aço inoxidável, Porta-

ferramentas e botão: polipropileno

Cor(es): Metal escovado

Resistência de aquecimento: Aço inoxidável

Especificações gerais

Sem fio

Pés antideslizantes

Formato que cabe na mão

Fácil de abastecer pelo bico

Tampa com ampla abertura

Armazenamento do cabo

Desligamento automático

Proteção contra funcionamento a seco

Base em 360 graus

Enchimento pela tampa ou pelo tubo

Elemento de aquecimento plano

Especificações técnicas

Capacidade: 1,25 l

Comprimento do cabo: 0,75 m

Frequência: 50/60 Hz

Lig/Desl: 2.400 W

Voltagem: 127 V

Serviço

Garantia internacional de dois anos

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑03‑28

Versão: 2.0.1

EAN: 08 71010 36074 27

www.philips.com

http://www.philips.com/

