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HD9318/70

Gorące napoje w mgnieniu oka
Pojemność 1,7 l wystarczy na zagotowanie wody dla całej

rodziny

Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie

otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie

ulubionego gorącego napoju.

Szybkie i bezpieczne gotowanie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie

Filtr z mikrosiateczką wyłapujący drobne cząsteczki kamienia

System bezpieczeństwa chroniący przed włączeniem pustego czajnika.

Łatwe napełnianie, użytkowanie i czyszczenie

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik filiżanki pozwala ugotować dokładnie tyle wody, ile potrzebujesz

Sprężynowy mechanizm otwierania i zamykania pokrywki z dużym otworem

umożliwia łatwe czyszczenie

Łatwe napełnianie przez otwieraną pokrywkę lub dziobek

Bezprzewodowy czajnik z obrotową (360°) podstawą

Mechanizm nawijania przewodu ułatwia regulację i przechowywanie



Czajnik plastikowy HD9318/70

Zalety

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

umożliwia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Filtr z mikrosiateczką

Zdejmowany filtr z mikrosiateczką wyłapuje

drobne cząsteczki kamienia, nawet o wielkości

200 mikronów, zapewniając czystość wody.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa zabezpiecza przed

włączeniem pustego czajnika. Wyłącza się

automatycznie po zagotowaniu wody.

Wskaźnik kontrolny

Wskaźnik świetlny wbudowany w wyłącznik

zapala się gdy czajnik jest włączony.

Wskaźnik poziomu wody

Poziom wody można łatwo odczytać dzięki

wskaźnikowi znajdującemu się z boku czajnika.

Wskaźnik filiżanki

Pozwala ugotować dokładnie tyle wody, ile

potrzebujesz, dzięki czemu zużywa mniej

prądu i wody i pomaga chronić środowisko

naturalne

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym i

dużym otworem

Pokrywkę można otworzyć bez wysiłku za

pomocą przycisku, unikając kontaktu z parą.

Duży otwór ułatwia czyszczenie.

Łatwe napełnianie

Czajnik można napełnić po otwarciu pokrywki z

mechanizmem sprężynowym lub przez

dziobek.

Bezprzewodowy z obrotową (360°) podstawą

Bezprzewodowy czajnik znajduje się na

obrotowej (360°) podstawie, co umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Ukryty mechanizm nawijania przewodu

Przewód można nawinąć pod podstawą, aby

dowolnie dopasować jego długość i łatwo go

schować.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Napełnianie przez

pokrywkę i dziobek, Stopy antypoślizgowe

Typ pokrywki: Wiosna

Wskaźnik zasilania

Wyłącznik

Schowek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Obrotowa podstawa

Płaski element grzejny

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Biały

Materiał korpusu: Plastik

Materiał filtra: Filtr nylonowy

Dane techniczne

Pojemność pojemnika: 1,7 L

Długość przewodu: 0,75 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 1850-2200 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,89 kg

Waga wraz z opakowaniem: 1,22 kg

Wymiary produktu (D x S x W): 160 x 223 x

253 mm

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 190 x

226 x 250 mm

Filtr z mikrosiateczką

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier
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