
 

 

Philips Daily Collection
Fém vízforraló, rugós fedél, 
jelzőfény

Fém
Rugós fedél
Jelzőfény
1,7 l

HD9350/90
Elsődleges szempont a tartósság

Hosszú és megbízható napi használatra
Strapabíró vízforraló biztonságos, élelmiszeripari használatra alkalmas rozsdamentes 
acélból a hosszan tartó, megbízható napi használatra. A Philips 60 évnyi bizalmat és 
szakértelmet sűrít ebbe az elegáns, hosszú életű vízforralóba.

Biztonságos használat
• Strix szabályozó

Könnyen használható
• Akár 66% energiamegtakarítás a csészejelzésnek köszönhetően

Gyors és biztonságos forralás
• Élelmiszeripari használatra alkalmas rozsdamentes acél (SUS304)
• A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forrást
• A mikroszűrő kiszűri az apró vízkőrészecskéket
• Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli forralás ellen

Egyszerű feltöltés, használat és tisztítás
• Vezetékfelcsévélő az egyszerű állításhoz és tároláshoz
• Vezeték nélküli vízforraló 360°-ban elfordítható talppal
• Könnyű feltöltés a fedélen vagy a kiöntőnyíláson keresztül
• Könnyen leolvasható vízszintjelzés
• Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás érdekében



 Élelmiszeripari használatra alkalmas 
fém alkatrészek
Élelmiszeripari használatra alkalmas 
rozsdamentes fém alkatrészek (SUS304), 
amelyek biztonságosan egy csésze tiszta vizet 
biztosítanak.

Csésze kijelző

A praktikus vízszintjelzésnek, köztük az egy 
csésze jelzésnek köszönhetően csak annyi vizet 
kell felforralnia, amennyire szüksége van, így 
energiát (egy csészéhez 250 ml víz szemben az 
1 literrel) és vizet takarít meg, és hozzájárul a 
környezet védelméhez.

Mikroszűrő

A kiöntőnyílás levehető, mikroszűrőjének 
köszönhetően megszűri az apró, 200 
mikronnál nagyobb méretű vízkőrészecskéket, 
így biztosítva a csészébe kerülő víz tisztaságát.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors 
forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a víz nélküli 
forralás ellen, illetve automata kikapcsolás, ha a 
víz felforrt.

Jelzőfény

A bekapcsológombon található elegáns 
jelzőfény világít, amikor a vízforraló bekapcsolt 
állapotban van.

Vízszintjelző

A vízszint könnyen leolvasható a fogantyú alatt 
található vízszintjelzőről.

Nagy nyílással ellátott rugós fedél*

A nyomógombos fedél egy gombnyomásra 
simán megnyílik, elkerülve a gőzzel való 
érintkezést. A nagy nyílás leegyszerűsíti a 
tisztítást.

Könnyű feltöltés

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a rugós fedél 
nyílásán át is feltölthető.
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Tömeg és méretek
• Csomag méretei (H x Sz x M): 198 x 228 x 244 mm
• Mikroszűrő: 200 µm

Általános műszaki adatok
• Ergonomikus markolat
• Egyszerű újratöltés a kitöltőnyíláson keresztül
• Termékjellemzők: 360 fokban elforgatható talp, 

Automatikus kikapcsolás, Víz nélküli forralás elleni 
védelem, Vezetéktárolás, Lapos fűtőelem, 
Csúszásmentes talp, Be-/kikapcsoló, Jelzőfény, 
Rugós fedél, Széles nyílás

• Betöltés fedélen vagy kitöltőnyíláson

Kialakítás
• Szín: Rozsdamentes acél

Műszaki adatok
• Feszültség: 220–240 V
• Kapacitás: 1,7 L
• Kábel hossza: 0,75 m
• Tápellátás: 1850-2200 W
• Frekvencia: 50/60 Hz

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Kidolgozás
• A készülék anyaga: Rozsdamentes acél
• Bekapcsoló gomb anyaga: Polipropilén (PP)
•

HD9350/90

Műszaki adatok
Fém vízforraló, rugós fedél, jelzőfény
Fém Rugós fedél, Jelzőfény, 1,7 l

* 25%-kal nagyobb, mint a hagyományos Philips HD9320 fém vízforraló
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