
 

 

Philips Daily Collection
Bình đun

1,5 L 2400 W
Thang đo thể hiện mức nước
Màu trắng xanh da trời
Nắp có bản lề

HD4646/70
Đun sôi nhanh chóng và dễ dàng

Bình đun mạnh mẽ, với đế nhiệt dễ lau chùi
Nhờ có đế nhiệt phẳng mà bình đun có thể đun sôi nước nhanh và dễ dàng lau sạch. Bộ 
lọc khử vôi hóa giúp lọc nước trong.

Fast boiling and easy cleaning

• Bộ phận làm nóng phẳng giúp đun sôi nhanh và làm sạch dễ dàng

• Bộ lọc vi lưới cho cốc nước sạch

Sử dụng an toàn

• Hệ thống an toàn đa chiều

• Núm trên nắp mát lạnh có thể chạm vào an toàn

Dễ sử dụng

• Dễ dàng châm nước qua nắp và vòi

• Nắp có bản lề có độ mở rộng giúp châm nước và làm sạch dễ dàng

• Các chỉ báo mức nước dễ đọc ở cả hai bên

• Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

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



 

Dễ dàng châm nước qua nắp và vòi
Bình đun có thể được rót đầy nước thông qua vòi 
hoặc bằng cách mở nắp.

Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

Cuộn dây có thể được quấn lại quanh chân đế, để dễ 
dàng đặt bình đun trong phòng bếp của bạn.

Đế nhiệt phẳng
Bộ phận ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi 
nhanh và dễ dàng làm sạch.

Đế xoay tròn 360° không dây

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

Hệ thống an toàn đa chiều
Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng đun sôi 
khô, công tắc tự động ngắt khi sẵn sàng

Nắp có bản lề
Nắp có bản lề có độ mở rộng giúp châm nước và làm 
sạch dễ dàng, cũng tránh tiếp xúc với hơi nước.

Chỉ báo mức nước
Chỉ báo mức nước dễ đọc ở cả hai bên của bình đun 
điện Philips dành cho người thuận tay phải và tay trái.

Núm trên nắp mát lạnh
Núm trên nắp mát lạnh có thể chạm vào an toàn.

Bộ lọc vi lưới

Bộ lọc vi lưới trên vòi có thể tháo rời, giữ lại tất cả 
các cặn bẩn có kích cỡ > 200 micrômét và đảm bảo 
nước được rót vào cốc là nước sạch.
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Các thông số kỹ thuật
• Màu: Trắng và xanh lam
• Chất liệu: Bộ phận đun nóng: Inôx, Vỏ: 

Polypropylene/ ABS, Công tắc và giá đỡ: 
Polypropylene

Kích thước
• Kích thước sản phẩm (RxSxC): 16,6x23x24,9 cm
• Kích thước đóng gói (RxSxC): 28,7x18,8x23,3 cm

Đặc điểm kỹ thuật
• Dung tích: 1,5 L
• Nguồn: 2000-2400 W
• Chiều dài dây: 0,75 m
• Tần số: 50-60 Hz
• Điện áp Toàn cầu: 220-240 V
• Điện áp Đài Loan: 110 V

Thông số chung
• Đế 360 độ
• Cất giữ dây dẫn
• Nắp mở rộng
• Tự động ngắt
• Chân chống trượt
• Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng
• Bảo vệ chống sôi khô
• Dễ dàng châm nước bằng vòi
• Đế nhiệt phẳng
• Châm nước qua nắp cũng như vòi

Dịch vụ
• Bảo hành 2 năm toàn cầu
•
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