
Vannkoker i plast

Series 3000

 

1,7 l

Fjærbelastet lokk

Lysindikator

 
HD9318/20

Nyt varme drikker på null tid
1,7 l Familiestørrelse, perfekt for alle

Den nye Philips-vannkokeren i plast har 1,7 l kapasitet, automatisk åpning av lokket

og indikatorlys, slik at du kan lage favorittdrikken din raskt.

Rask, sikker koking

Flatt varmeelement for rask koking

Mikromaskefilteret fanger opp små kalkavleiringspartikler

Flersidig sikkerhetssystem hindrer tørrkoking

Enkel å fylle, bruke og rengjøre

Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på

Vannivåindikator som er enkel å lese av

En koppindikator slik at du bare koker det vannet du trenger

Fjærbelastet lokk med stor åpning for rengjøring

Enkel påfylling via lokket eller tuten

Trådløs hurtigkoker med 360° piruettsokkel

Ledningskveiler for enkel justering og oppbevaring



Vannkoker i plast HD9318/20

Høydepunkter

Flatt varmeelement

Et tildekket varmeelement i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Mikromaskefilter

Et avtakbart mikromaskefilter på tuten fanger

opp kalkavleiringspartikler helt ned til

200 mikroner, så du kan være trygg på at du får

kalkfritt vann.

Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking, slås

av automatisk når vannet er kokt opp.

Pilotlampe

En elegant indikatorlampe er integrert i av/på-

knappen, som viser når hurtigkokeren er slått

på.

Vannivåindikator

Det er enkelt å lese av vannivået med

indikatoren som befinner seg på den ene siden

av vannkokeren.

En koppindikator

Gir forbrukerne muligheten til å koke kun det

vannet de trenger. Dermed sparer de strøm og

vann, noe som også er mer miljøvennlig.

Fjærbelastet lokk med stor åpning

Lokket åpnes mykt ved et enkelt knappetrykk,

slik at du unngår kontakt med damp. Den store

åpningen gjør rengjøring enklere.

Enkel påfylling

Du kan fylle hurtigkokeren via tuten eller ved å

åpne det fjærbelastede lokket.

Trådløs + 360° piruettsokkel

Den trådløse hurtigkokeren sitter på en 360°

piruettsokkel som gjør betjeningen enkel.

Skjult ledningskveiler

Ledningen kan kveiles inn under sokkelen, slik

at den har riktig lengde for alle kjøkken og

enkelt kan oppbevares.

 



Vannkoker i plast HD9318/20

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Påfylling i lokk og tut,

Sklisikre føtter

På-lampe

Av/på-knapp

Ledningsoppbevaring

Automatisk avslåing

360 graders base

Flatt varmeelement

Type lokk: Vår

Utforming og utseende

Farge(r): Svart

Materiale i hoveddelen: Plast

Materialfilter: Nylonfilter

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, bolle: 1,7 L

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 1850–2200 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Vekt, produkt: 0,89 kg

Vekt, inkl. emballasje: 1,22 kg

Mål, produkt (L x B x H): 160 x 223 x

253 millimeter

Emballasjens mål (L x B x H): 190 x 226 x

250 millimeter

Mikromaskefilter

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2021‑03‑21

Versjon: 3.0.1

EAN: 08 71010 39410 40

www.philips.com

http://www.philips.com/

