
 

 

Philips Daily Collection
Grelnik vode

1,5 l
2200 W
Plastika

HD9334/11
Elegantna zasnova za dolgotrajno uporabo

Prozorna posoda za učinkovit nadzor nad vrenjem
Pametna zasnova grelnika vode vam omogoča pregled nad količino vode z vsakega kota, 
mikromrežasti filter pa učinkovito filtrira vodni kamen. Zanesljivo in učinkovito gretje vode 
ter ima dolga življenjska doba.

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje
• Snemljiv pokrov za enostaven dostop med čiščenjem
• Mikromrežasti filter za čisto vodo
• Ploščati grelni element lahko enostavno očistite

Varno za uporabo
• Zasnova proti uhajanju pare za pokrov, ročaj in stikalo
• Večstopenjski varnostni sistem

Preprosta uporaba
• 360-stopinjski intuitivni indikator nivoja vode
• Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje
• Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje



 360-stopinjski indikator nivoja vode

Zaradi prosojnega ohišja je indikator nivoja 
vode jasno viden z vsakega kota. Elegantni 
trakovi označujejo tudi količino vode in 
kozarcev.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

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

Navijalnik napajalnega kabla

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako 
grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Snemljiv pokrov

Popolnoma snemljiv pokrov za enostaven 
dostop med čiščenjem.

Mikromrežasti filter

Snemljivi fini mikromrežasti filter na dulcu 
zadrži vse delce vodnega kamna velikosti > 180 

mikronov in zagotavlja, da je voda v kozarcu 
vedno čista.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja 
hitro vretje in enostavno čiščenje.

Preprečuje uhajanje pare

Zasnova proti uhajanju pare za pokrov, ročaj in 
stikalo preprečuje stik s paro.

Večstopenjski varnostni sistem
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje 
izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob 
pripravi ali v primeru dviga s podstavka.
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Zasnova
• Barva: Zvezdnato bela in karibsko modra

Teža in dimenzije
• Mikromrežasti filter: 180 µm

Tehnične specifikacije
• Napajanje: 2200 W
• Dolžina kabla: 0,75 m
• Napetost: 220–240 V
• Zmogljivost posode: 1,5 L
• Frekvenca: 50/60 Hz

Država porekla
• Izdelano na: Kitajskem

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 223 x 162 x 254 mm

Splošne specifikacije
• Značilnosti izdelka: 360-stopinjski podstavek, 

Samodejni izklop, Samodejni varnostni izklop, 
Shranjevanje kabla, Ploščati grelni element, Prostor 
za shranjevanje kabla, Nedrseče nožice

Površina
• Material glavnega ohišja: PP, plastika
• Material grelnega elementa: Nerjaveče jeklo
• Materiali: PP, plastika
•
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