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Капак с пружина

Светлинен индикатор

1,7 л

 

HD9350/91

Проектирано за дълъг живот
За дълга, надеждна ежедневна употреба

Издръжлива кана от безопасна, подходяща за хранителни продукти неръждаема стомана за

дълготрайна и надеждна всекидневна употреба. Philips предлага 60 години доверие и опит в

тази елегантна дълготрайна кана.

Бързо, безопасно кипване

Издръжливо тяло от неръждаема стомана за по-дълъг живот

Микромрежест филтър улавя фините частици варовик

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване

Многостепенна система за безопасност срещу прегаряне на сухо

Лесна за пълнене, използване и почистване

Контролната лампичка показва кога каната е включена

Лесно отчитане на индикацията за ниво на водата

Капак с пружина с голям отвор за почистване

Лесно пълнене през капак или улей

Безжична кана с въртяща се на 360° основа

Приспособление за навиване на кабела за лесно регулиране и съхранение
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Акценти

Дизайн от неръждаема стомана

Издръжлив метален дизайн в подходяща за

хранителни продукти полирана неръждаема стомана

за продължителна и надеждна употреба.

Микромрежест филтър

Подвижният микромрежест филтър на улея улавя

фините частици варовик с размери до 200 микрона,

за да гарантира чиста чаша.

Плосък нагревателен елемент

Скрит елемент от неръждаема стомана осигурява

бързо варене и лесно почистване.

Многостепенна система за безопасност

Многостепенна система за безопасност срещу

прегаряне на сухо с автоматично изключване, когато

водата е готова.

Контролна лампичка

Елегантният светлинен индикатор, вграден в ключа за

захранване, светва, когато каната е включена.

Индикатор за ниво на водата

Нивото на водата се отчита лесно с индикатор,

разположен под дръжката.

Капак с пружина с голям отвор*

Капакът се отваря плавно с докосването на един

бутон, избягвайки контакт с парата. Големият отвор

улеснява почистването.

Лесно пълнене

Можете да напълните каната през улея или като

отворите капака с пружина.

Безжична + въртяща се на 360° основа

Безжичната кана е разположена върху въртяща се на

360° основа за лесно вдигане и поставяне.

Скрито приспособление за навиване на кабела

Кабелът може да бъде увит под основата за правилна

дължина за всяка кухня и за лесно съхранение.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Общи спецификации

Функции на продукта: основа 360 градуса,

Автоматично изключване, Предпазване срещу

прегаряне, Прибиране на кабела, Плосък

нагревателен елемент, Неплъзгащи се крачета, Ключ

за вкл./изкл., Контролна лампичка, Капак с пружина,

Широк отвор с капак

Безжични

Лесно пълнене през улея

Ергономично захващане

Пълнене през капака или през улея за изливане

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Дължина на кабела: 0,75 м

Честота: 50/60 Hz

Захранване: 1850 – 2200 W

Напрежение: 220 – 240 V

Вместимост: 1,7 л

Тегло и размери

Микромрежест филтър: 200 µm

Размери на пакета (Д x Ш x В): 198 x 228 x 244 мм

Дизайн

Цвят: Неръждаема стомана

Дизайн

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

Материал на превключвателя за захранване:

Полипропилен (PP)

* 25% по-голяма от обикновената метална кана HD9320 на Philips
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