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Hiệu suất bền lâu
Bề mặt thép không gỉ với đèn LED xanh ấn tượng

Với hơn 60 năm kinh nghiệm về sản xuất bình đun, bình đun này của Philips được làm bằng thép

không gỉ, an toàn khi đun nấu, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Sản phẩm được thiết kế với độ bền chắc

cao, chịu được tần suất sử dụng nhiều lần theo thời gian.

Dễ  sử  dụng

Đèn báo LED màu xanh dương phát sáng ngay khi bình đun đượ c bật

Nắp nhún lò xo bằng thép không gỉ

Cột hiển thị mực nước ở  cả hai mặt

Đế cấp nguồn đượ c bọc kim loạ i

Đế không dây xoay tròn 360° giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng

Đun sôi nhanh và dễ  làm sạch

Đế nhiệ t phẳng giúp đun sôi nhanh và làm sạch dễ dàng

Bình đun kim loạ i chắc chắn với thân, nắp và đế bình bằng thép không gỉ

Bộ lọc vi lưới cho cốc nước sạch

An toàn khi sử  dụng

Hệ  thống an toàn đa chiều chống đun sôi khô

Thép không gỉ tiếp xúc an toàn với thực phẩm
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Những nét chính

Đèn báo LED màu xanh dương

Bình đun có lắp đèn LED màu xanh dương bên trong,

tạo cảm giác dễ chịu và thú vị trong quá trình đun nước.

Kính trong suốt hiển thị mực nước bên trong bình

Bạn có thể  xem chỉ báo mực nước trên kính trong suốt

từ cả hai mặt. Đèn màu xanh dương cho biết khi nào

bình đun đượ c bật.

Đế không dây xoay tròn 360°

Đế không dây xoay tròn 360° giúp nhấc lên và đặt

xuống dễ dàng.

Đế nhiệ t phẳng

Bộ phận ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh

và dễ dàng làm sạch.

Bình đun kim loại chắc chắn

Bình đun kim loạ i chắc chắn đượ c làm bằng thép không

gỉ sáng bóng (thân, nắp và vòi) cho thời gian sử dụng dài

lâu.

Bộ lọc vi lướ i

Bộ lọc vi lưới trên vòi có thể  tháo rời, giữ lạ i tất cả các

cặn bẩn có kích cỡ  lớn hơn 200 micrômét và đảm bảo

nước đượ c rót vào cốc là nước sạch.

Hệ  thống an toàn đa chiều

Bình đun tự động tắt khi nước đã sôi, khi bình đượ c

nhấc ra khỏ i đế hoặc khi có quá ít nước.

Vật liệu bình tiếp xúc an toàn vớ i thực phẩm

Bình đun đượ c làm bằng thép không gỉ tiếp xúc an toàn

với thực phẩm, đảm bảo nước sạch khi uống.

Nắp nhún lò xo bằng thép không gỉ

Nắp mở  nhún lò xo đượ c làm bằng thép không gỉ và

nhấn mở  dễ dàng, bảo vệ  người dùng tránh tiếp xúc với

hơi nước.

Đế cấp nguồn được bọc kim loại

Đế đượ c bọc bằng thép không gỉ.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Ng uồn g ốc xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số chung

Các tính năng sản phẩm: Đế 360 độ , Tự động ngắt, Bảo

vệ  chống sôi khô, Bảo quản dây dẫn, Đế nhiệ t phẳng,

Màn hình LED, Chân đế chống trượ t, Công tắc bật/tắt,

Đèn bật nguồn, Châm nước qua nắp và vòi

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,75 m

Tần số: 50-60 Hz

Công suất: 2200 W

Điện áp: 220-240 V

Khối lượng và kích thước

Trọng lượng của sản phẩm: 1,108 kg

Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 1,466 kg

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 180 x 245 x

260 mm

Bộ lọc vi lướ i: 200 µm

Thiết kế

Màu sắc: Thép không gỉ

Hoàn thiện

Vật liệu của đế nhiệ t: Thép không gỉ

Vật liệu thân chính: Thép không gỉ

Chất liệu công tắc: Nhựa PP
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