
 

 

Philips Viva Collection
Grelnik vode

Kovina
Vzmetni pokrov
Indikator
1,7 l

HD9351/90
Trpežna zasnova

Celotno ohišje iz nerjavnega jekla s posebej velikim pokrovom
Trpežen grelnik vode iz nerjavnega jekla, varnega za pripravo hrane, je primeren za 
dolgotrajno in zanesljivo dnevno uporabo. Philips v ta eleganten grelnik vode z dolgo 
življenjsko dobo vnaša 60 let zaupanja in strokovnega znanja.

Varno za uporabo
• Regulator Strix

Preprosta uporaba
• Prihranite do 64 % energije z upoštevanjem oznak za skodelice

Varno in hitro vretje
• Nerjavno jeklo, primerno za prehrambeno industrijo (SUS304)

Hitro, varno zavretje
• Ploščati grelni element za hitro vretje
• Mikromrežasti filter prestreže drobne delce vodnega kamna
• Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Enostavno polnjenje, uporaba in čiščenje
• Navijalnik kabla za enostavno regulacijo dolžine in shranjevanje
• Brezžični grelnik z vrtljivim podstavkom (360°)
• Preprosto polnjenje skozi odprti pokrov ali dulec



 Oznaka za skodelico

Priročne oznake nivoja vode in oznake za 
število skodelic vam pomagajo, da zavrete 
samo toliko vode, kot jo potrebujete, s čimer 
prihranite energijo (za eno skodelico 
potrebujete 250 ml vode, in ne 1 l) in vodo ter 
pomagate prispevati k boljšemu okolju.

Mikromrežasti filter

Snemljiv mikromrežasti filter na dulcu 
prestreže delce vodnega kamna velikosti do 
200 mikronov, da voda ostane čista.

Ploščati grelni element

Zakriti grelni element iz nerjavnega jekla 
zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje 
izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda 
pripravljena.

Kontrolna lučka

Elegantni indikator v stikalu za vklop/izklop 
sveti, ko je grelnik vklopljen.

Indikator nivoja vode

Indikator pod ročajem pregledno označuje 
nivo vode v grelniku.

Vzmetni pokrov z veliko odprtino*

Vzmetni pokrov preprosto odprete s 
pritiskom gumba in tako preprečite stik s paro. 
Velika odprtina omogoča preprosto čiščenje.

Preprosto polnjenje

Kotliček lahko napolnite skozi dulec ali tako, da 
odprete vzmetni pokrov.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični grelnik je postavljen na vrtljivi 
podstavek (360°), ki omogoča enostavno 
dvigovanje in postavljanje.
HD9351/90

Značilnosti
Grelnik vode
Kovina Vzmetni pokrov, Indikator, 1,7 l



Datum izdaje 2023-05-18

Različica: 9.9.1

EAN: 87 10103 99146 5

© 2023 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.

www.philips.com
Tehnične specifikacije
• Napajanje: 1850–2200 W
• Dolžina kabla: 0,75 m
• Zmogljivost: 1,7 L
• Napetost: 220–240 V
• Frekvenca: 50/60 Hz

Zasnova
• Barva: Nerjaveče jeklo

Teža in dimenzije
• Mikromrežasti filter: 200 µm

Splošne specifikacije
• Ergonomski ročaj
• Preprosto polnjenje skozi dulec
• Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek, 

Samodejni izklop, Samodejni varnostni izklop, 

Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element, 
Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop, 
Kontrolna lučka, Vzmetni pokrov, Široko odpiranje 
pokrova

• Polnjenje skozi pokrov in dulec
• Odpiranje vzmetnega pokrova

Površina
• Material glavnega ohišja: Nerjaveče jeklo
• Material stikala za vklop: Polipropilen (PP)

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja
•
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* 25 % večji od Philipsovega običajnega kovinskega grelnika HD9320
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