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Kan hælde alt fra grøn te til babymad
Med temperaturkontrol og holde varm-funktion

Forskellige drikkevarer og ingredienser har brug for forskellige vandtemperaturer

for at give den bedste smag. Med de forudindstillede knapper på foden af denne

elegante kedel er det nemt at opnå den rette temperatur.

Kan hælde alt fra grøn te til babymad

4 forudindstillede knapper til valg af drikkevarer og ingredienser

Holde varm-funktionen holder vandet på den indstillede temperatur*

Hurtig, sikker kogning

Holdbart kabinet helt i rustfrit stål med lang levetid

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Multisikkerhedssystem mod tørkogning

Nem at fylde, bruge og rengøre

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør det nemt at rengøre kanden

Letaflæselig vandstandsindikator

Indikatoren lyser, når elkanden er tændt



Temperaturstyret elkande HD9359/90

Vigtigste nyheder

4 forudindstillede temperaturknapper

De forudindstillede temperaturindstillinger på

40, 60, 80 og 100 °C sikrer, at babymælk, te,

pulverkaffe, suppe eller nudler har den rigtige

temperatur. Spørg altid producenten af

drikkevaren, hvilken temperatur der skal bruges

for at få den bedste drik.

Holde varm-funktion

Holde varm-funktionen bevarer vandet i kedlen

på en valgt temperatur, så du ikke behøver at

koge vandet igen.

Rustfrit ståldesign

Holdbart design helt i metal i børstet rustfrit

stål i fødevarekvalitet for lang, driftssikker brug.

Micro mesh-filter

Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden

fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200

mikron og sikrer en klar kop.

Fladt varmelegeme

Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig

kogning og nem rengøring.

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar.

Låg med fjederlukkemekanisme og stor

åbning*

Et trykknaplåg åbnes nemt ved et tryk på en

knap, hvorved kontakt med dampen undgås.

Den store åbning letter rengøringen.

Vandstandsindikator

Vandstanden aflæses nemt via en indikator

placeret neden under håndtaget.

Indikatorlys

Elegant lysindikator integreret i tænd/sluk-

kontakten lyser, når elkanden er tændt.



Temperaturstyret elkande HD9359/90

Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: 360° basisenhed, Auto-

sluk, Sikring mod tørkogning,

Ledningsopbevaring, Fladt varmelegeme,

Skridsikre "fødder", On/off-knap (tænd/sluk),

Klarsignal, Temperaturkontrol, Strømindikator

med lys, Påfyldning via låg og tud

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Strømforbrug i standby: <0,5 W

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Elkandens kapacitet: 1,7 L

Ledningslængde: 0,75 m

Frekvens: 50/60 Hz

Strøm: 1850-2200 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 242 x 196 x

250 mm

Produktets mål (L x B x H): 230 x 188 x

257 mm

Vægt inkl. emballage: 1,68 kg

Produktets vægt: 1,33 kg

Micro-mesh-filter: 200 µm

Mål på A-boks (L x B x H): 408 x 252 x

516 mm

Vægt: A-box: 7,22 kg

Design

Kontrolpanelets farve: Sort børstet

metallignende

Overflade

Varmelegemets materiale: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål

Materialeskift: Polypropylen

Designspecifikationer

Farve(r): Metal

* Holde varm-funktionen bevarer vandets valgte

temperatur i 30 minutter med en tolerance på ± 5 °C

ved indstillinger under 100 °C. Ved 100 °C bibeholdes

vandet på 90 °C < T < 100 °C for at undgå, at det koger

igen.

* 25 % større end en almindelig Philips-elkande HD9320 i

metal.
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