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Fjærbelastet lokk

 

HD9359/90

For alt fra grønn te til babymat
Med temperaturkontroll og hold varm-funksjon

Forskjellige drikker og ingredienser trenger ulik temperatur på vannet for å få frem

den beste smaken. Med forhåndsinnstilte knapper på basen blir det enkelt å velge

riktig temperatur med denne elegante hurtigkokeren.

For alt fra grønn te til babymat

Fire forhåndsinnstillingsknapper for å velge drikker og ingredienser

Hold varm-funksjonen holder vannet på den temperaturen du har angitt*

Rask, sikker koking

Slitesterk vannbeholder i rustfritt stål for lang levetid

Mikromaskefilteret fanger opp små kalkavleiringspartikler

Flatt varmeelement for rask koking

Flersidig sikkerhetssystem hindrer tørrkoking

Enkel å fylle, bruke og rengjøre

Fjærbelastet lokk med stor åpning for rengjøring

Vannivåindikator som er enkel å lese av

Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på
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Høydepunkter

Fire knapper for forhåndsinnstilt temperatur

De forhåndsinnstilte temperaturene på 40, 60,

80 og 100 °C vil sikre at babymelk, te,

pulverkaffe, suppe eller nudler varmes opp ved

riktig temperatur. Ta alltid kontakt med

drikkeprodusenten for å spørre hvilken

temperatur du skal bruke for å lage den beste

drikken.

Hold varm-funksjon

Hold varm-funksjonen holder vannet i

hurtigkokeren på valgt temperatur slik at du

ikke trenger å varme det opp igjen.

Design i rustfritt stål

Slitesterk vannbeholder av børstet, rustfritt stål

for pålitelig bruk i lang tid.

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.

Flatt varmeelement

Et tildekket varmeelement i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking, slås

av automatisk når vannet er kokt opp.

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.

Vannivåindikator

Det er enkelt å lese av vannivået med

indikatoren plassert under håndtaket

Pilotlampe

En elegant indikatorlampe er integrert i av/på-

knappen, som viser når hurtigkokeren er slått

på.
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Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: 360 graders base,

Automatisk avslåing, Beskyttelse mot

tørrkoking, Ledningsoppbevaring, Flatt

varmeelement, Sklisikre føtter, Av/på-knapp,

Signal viser når den er klar, Temperaturkontroll,

På-lampe, Påfylling i lokk og tut

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Effektforbruk, standby: < 0,5 W

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet hurtigkoker: 1,7 L

Ledningslengde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 1850–2200 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

242 x 196 x 250 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

230 x 188 x 257 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 1,68 kg

Vekt, produkt: 1,33 kg

Mikromaskefilter: 200 µm

Mål på A-boksen (L x B x H):

408 x 252 x 516 millimeter

Vekt på A-boks: 7,22 kg

Utforming

Farge på kontrollpanelet: svart børstet metall

Overflate

Varmeelement for materiale: Rustfritt stål

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål

Materiale, bryter: Polypropylen

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Metall

* Hold varm-funksjonen skal holde vannet på valgt

temperatur i 30 minutter med en toleranse på ± 5 °C for

valg under 100 °C. Ved valget 100 °C skal vannet holdes

på 90 °C< T <100 °C for å unngå å måtte koke det opp

igjen.

* 25 % større enn den vanlige Philips-metallhurtigkokeren

HD9320.
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