
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Vattenkokare i 5000-serien

100 % biobaserad plast**
Kapacitet på 1,7 liter
Sladdlös + 360° vridbar basplatta
Silkesvit matt finish
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rukosten blev just ännu bättre
ed Philips Eco Conscious Edition-vattenkokaren
a din favoritdryck snabbt och enkelt varje morgon, elegant och med perfekt resultat. 
llbart utformad med 100 % bio-baserad plast** och energieffektiva funktioner som ett 
t steg mot en grönare framtid.

Gjord för att imponera
• Modern och minimalistisk stil
• Ren och enkel design

Gjord för att bidra
• Hållbar design som spelar sin roll för en grönare framtid
• Utformad med säkerhet och hållbarhet i åtanke

Gjord för att prestera
• Med 2 200 W effekt kan du förbereda din varma dryck på nolltid
• Stor kapacitet lämplig för hela familjen
• Tydliga indikatorer för vattennivå och koppar
• Dolt värmeelement i rostfritt stål
• Indikeringslampan visar när vattenkokaren är på
• Anti-kalkavlagringsfiltret gör att vattnet i koppen är rent
• Automatisk avstängning när vatten är klart eller när vattenkokaren flyttas
• Sladdlös vattenkokare på 360° vridbar basplatta för enkel lyftning



 Snabbt och enkelt

Få din favoritdryck på morgonen snabbt och 
enkelt med den här kraftfulla vattenkokaren.

Kapacitet på 1,7 liter

Med en kapacitet på 1,7 liter är den här 
vattenkokaren lämplig för hela familjen. Även 
med sin stora kapacitet tar den kompakta 
designen upp minimalt med utrymme på din 
köksbänk.

Vattennivå med koppindikator

De praktiska vattennivåindikatorerna, inklusive 
indikator för en kopp, ser till att du bara kokar 
den mängd vatten du behöver. Detta sparar 

både energi och vatten och bidrar till en bättre 
miljö.

Platt värmeelement

Ett dolt värmeelement i rostfritt stål möjliggör 
snabb kokning och enkel rengöring.

Indikeringslampa

En elegant indikeringslampa på strömknappen 
tänds när vattenkokaren slås på.

Anti-kalkavlagringsfilter

Med det löstagbara anti-kalkavlagringsfiltret 
kommer det vatten som du häller i koppen 
alltid att vara rent

Automatisk avstängning

Den automatiska avstängningsfunktionen 
stänger av vattenkokaren när vattnet är klart 
eller när vattenkokaren lyfts från basplattan.

Sladdlös + 360° vridbar basplatta

Den sladdlösa vattenkokaren står säkert på en 
360° vridbar basplatta för enkla lyft och smidiga 
byten.

Återvinningsbar och hållbar

Hållbart utformad med 100 % biobaserad 
plast** för att minska koldioxidavtrycket med 
25 %*. Detta banbrytande material kommer ha 
en stor inverkan på ditt kök samtidigt som det 
ger ett mer positivt resultat för miljön.
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Funktioner
Vattenkokare i 5000-serien
100 % biobaserad plast** Kapacitet på 1,7 liter, Sladdlös + 360° vridbar basplatta, Silkesvit matt finish
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Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 226 x 159 x 255 mm
• Produktens vikt: 0,84 kg

Design och efterbehandling
• Färg(er): Silkesvit matt
• Material i huvudenhet: 100 % biobaserad plast

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 0,8 m
• Effekt: 1850–2200 W

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Automatisk avstängning, 

Vattennivåindikator, indikator för en kopp, På/av-
knapp, Indikeringslampa, Micromesh-filter, Sladdlös 
med 360? bas, Hållbar design, Säker och hållbar, 
Modern och minimalistisk, Ren och enkel

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
•
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Specifikationer
Vattenkokare i 5000-serien
100 % biobaserad plast** Kapacitet på 1,7 liter, Sladdlös + 360° vridbar basplatta, Silkesvit matt finish

* Beräkning baserad på produktion av samma apparat med hjälp av 
bioplast jämfört med 100 % nytillverkad plast (eller nytillverkad 
polypropen)

* * PP-plast från certifierade biobaserade källor, på massbalansbasis.
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