Jarro de plástico
Series 3000
1,7 L
Tampa com mola
Indicador de luz
HD9318/00

Desfrute de bebidas quentes em segundos
Capacidade de 1,7 L, perfeita para toda a família
O novo jarro de plástico Philips com capacidade de 1,7 L, abertura de tampa
automática e indicador de luz, dá-lhe a oportunidade de preparar facilmente a
sua bebida favorita num abrir e fechar de olhos.
Fervura rápida e segura
Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida
O ﬁltro de microrede recolhe partículas minúsculas de calcário
Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco
Fácil de encher, utilizar e limpar
A luz piloto indica quando o jarro está ligado
Indicador do nível de água de fácil leitura
Indicador de uma chávena para ferver apenas a água necessária
Tampa com mola e abertura grande para limpeza
Enchimento fácil pela tampa ou bico
Jarro elétrico sem cabo com base rotativa a 360°
Enrolador de ﬁo para ajuste fácil e armazenamento

Jarro de plástico

HD9318/00

Destaques
Resistência plana

Luz piloto

Tampa com mola e abertura grande

Uma resistência em aço inoxidável oculta
garante uma fervura rápida e uma limpeza
fácil.

A elegante luz indicadora incorporada no
interruptor de alimentação acende-se quando
o jarro está ligado.

Uma tampa com botão de pressão abre-se
suavemente com um simples toque num
botão, evitando contacto com o vapor. A
abertura grande simpliﬁca a limpeza.

Filtro de microrede

Indicador do nível de água
Enchimento fácil

Um ﬁltro de microrede amovível no bico
recolhe partículas minúsculas de calcário, com
dimensões de até 200 mícron, garantindo a
boa qualidade do chá.

O nível de água é de leitura fácil com um
indicador localizado num dos lados do jarro.

Pode encher o jarro através do bico ou da
abertura na tampa com mola.

Indicador de uma chávena
Sem cabo + base rotativa a 360°

Sistema de segurança multifunções

O sistema de segurança multifunções protege
contra o funcionamento a seco, com desligar
automático quando a água está pronta.

Permite que os consumidores fervam apenas a
quantidade de água de que necessitam,
poupando energia e água e,
consequentemente, contribuindo para um
melhor ambiente.

O jarro elétrico sem cabo assenta numa base
rotativa a 360° para ser fácil de levantar e
voltar a pousar.

Jarro de plástico

HD9318/00

Especiﬁcações
Especiﬁcações gerais
Caraterísticas do produto: Enchimento por
tampa e bico, Suporte antideslize
Tipo de tampa: Primavera
Luz de alimentação
Interruptor ligar/desligar
Compartimento do ﬁo
Desativação automática
Base de 360 graus
Resistência plana
Design e acabamento
Cor(es): Branco
Material da estrutura principal: Plástico
Material do ﬁltro: Filtro de nylon

Especiﬁcações técnicas
Capacidade da taça: 1,7 L
Comprimento do cabo de alimentação: 0,75 m
Frequência: 50-60 Hz
Potência: 1850-2200 W
Voltagem: 220-240 V
Peso e dimensões
Peso do produto: 0,89 kg
Peso incluindo a embalagem: 1,22 kg
Dimensões do produto (CxLxA): 16 x 23,3 x
25,3 mm
Dimensões da embalagem (CxLxA): 19 x 22,6
x 25 mm
Filtro de micro-rede
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País de origem
Fabricada na: China
Assistência
2 anos de garantia mundial
Sustentabilidade
Embalagem: > 90% de materiais reciclados
Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

