
 

 

Philips Series 5000
Glazen waterkoker - licht, 
1,7 liter

1,7 l
Afneembaar deksel
Blauw indicatielampje

HD9339/80
Modern en duurzaam design

Duurzaam, kristalhelder glas met sensorverlichting
De grote glazen waterkoker van 1,7 liter heeft een modern design met een intuïtief blauw 
indicatielampje op de standaard dat aangeeft wanneer de waterkoker aanstaat.

Safe to use
• Strix-controller

Eenvoud in gebruik
• Bespaar tot 66% energie dankzij de aanduidingen

Snel en veilig water koken
• Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes
• Plat verwarmingselement voor snel koken
• Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken

Eenvoudig te vullen, te gebruiken en schoon te maken
• Snoerwikkelaar voor aanpassing en extra opberggemak
• Snoerloze waterkoker met draaivoet van 360°
• Blauw indicatielampje
• Eenvoudig hervullen via deksel of tuit
• Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator
• Afneembaar deksel voor optimaal schoonmaken



 Kopjesaanduiding

De handige waterniveau-indicatoren, inclusief 
een 1-kops aanduiding, zorgen ervoor dat u 
alleen de hoeveelheid water kookt die u nodig 
hebt (een kopje van 250 ml in plaats van 1 
liter), waardoor u zowel energie als water 
bespaart en bijdraagt aan een beter milieu.

Plat verwarmingselement

Een verborgen, roestvrijstalen 
verwarmingselement zorgt voor snel koken en 
eenvoudig schoonmaken.

Fijnmazig filter

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit 
vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 
200 micron voor een heldere beker.

Meervoudig veiligheidssysteem

Meervoudig veiligheidssysteem tegen 
droogkoken, met automatische 
uitschakelfunctie als het water klaar is.

Blauw indicatielampje

De voet van ongekleurd glas is voorzien van 
een elegant en intuïtief sensorlampje, zodat u 
kunt zien wanneer de waterkoker ingeschakeld 
is.

Waterniveau-indicator

Het waterniveau is eenvoudig af te lezen met 
een indicator aan beide zijden van de 
waterkoker.

Afneembaar deksel

Volledig afneembaar deksel voor optimaal 
schoonmaken.

Gemakkelijk hervullen

De waterkoker kan worden gevuld via de tuit 
of door het afneembare deksel te openen.

Snoerloos + draaivoet van 360°

De snoerloze waterkoker staat op een 
draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en 
terugzetten.
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Kenmerken
Glazen waterkoker - licht, 1,7 liter
1,7 l Afneembaar deksel, Blauw indicatielampje
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Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 

228x228x310 mm
• Afmetingen van product (l x b x h): 

146x233x248 mm
• Productgewicht: 1,15 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,72 kg
• Fijnmazig filter

Ontwerp en afwerking
• Materiaal hoofdunit: Glas
• Materiaal verwarmingselement: Roestvrij staal
• Kleur(en): Zwart en zilver
• Materiaal filter: Nylon filter

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Technische specificaties
• Vermogen: 1850-2200 W
• Inhoud kom: 1,7 L

• Spanning: 220 - 240 volt
• Snoerlengte: 0,75 m
• Frequentie: 50-60 Hz

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Algemene specificaties
• Opbergvak voor snoer
• Voet met draaihoek van 360 graden
• Aan/uitlampje
• Automatische uitschakeling
• Productkenmerken: Antislipvoetjes, Vullen via 

deksel/schenktuit
• Plat verwarmingselement
• Aan/uitschakelaar
•
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Specificaties
Glazen waterkoker - licht, 1,7 liter
1,7 l Afneembaar deksel, Blauw indicatielampje

http://www.philips.com

