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HD4686/30 Izjemno okusni topli napitki
Z optimalnimi nastavitvami temperature za vaš napitek

Da zagotovite najboljši okus, tople napitke pripravite pri idealni temperaturi: za

zeleni čaj potrebujete vodo temperature do 80 °C, za instant kavo 90 °C, črni čaj,

vročo čokolado ali juho pa 100 °C. Izberite pravo nastavitev in uživajte ob

najljubšem napitku.

Izjemno okusni topli napitki

Digitalna nastavitev temperature na 40, 80, 90 in 100 °C

Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi

Preprosta uporaba

Preklopni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Ko je voda pripravljena, zazvoni zvonec

Indikator označuje, da je kotliček vklopljen

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Trojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Varno za uporabo

Hladno ohišje za varen dotik

Večstopenjski varnostni sistem



Kotliček HD4686/30

Značilnosti Specifikacije

Digitalna nastavitev temperature

Nastavitev temperature na 40, 80, 90 in 100

°C omogoča idealno vodo za pripravo čaja,

instant kave, juhe ali rezancev pri želeni

temperaturi.

Funkcija ohranjanja toplote

Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri

nastavljeni temperaturi.

Preklopni pokrov

Preklopni pokrov z veliko odprtino za

enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito

pred stikom s paro.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Filter proti vodnemu kamnu

Trojni filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

in čistejši kotliček.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

 

Oblikovne specifikacije

Materiali: Grelni element: nerjavno jeklo,

Ohišje: nerjavno jeklo in polipropilen, Stikalo

in nosilec za orodje: polipropilen

Barva: Bela, kovinska in rdeča

Splošne specifikacije

Brezžično

Nedrseče noge

Ergonomski ročaj

Preprosto polnjenje skozi dulec

Široko odpiranje pokrova

Shranjevanje kabla

Samodejni izklop

Samodejni varnostni izklop

360-stopinjski podstavek

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 1,5 l

Napajanje: 2400 W

Dolžina kabla: 0,75 m

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 14,6 x 25,1 x

22,2 cm

Dimenzije embalaže (Š x G x V): 31,6 x 18,8 x

23,3 cm

Servis

2-letna mednarodna garancija

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2019‑03‑06

Različica: 7.2.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

