
 

 

Philips Daily Collection
Waterkoker

1,5 liter, 2400 W
Waterniveau-indicator
Wit/blauw
Scharnierend deksel

HD4646/70
Water snel en eenvoudig koken

Krachtige waterkoker, gemakkelijk te reinigen verwarmingselement

Een Philips-waterkoker die water in een paar seconden aan de kook brengt en ook nog eens 
gemakkelijk is schoon te maken? Het platte verwarmingselement van deze waterkoker maakt het 
mogelijk. Het afspoelbare antikalkfilter zorgt voor schoner water en dus schonere drankjes.

Eenvoudig te realiseren
• Eenvoudig vullen via deksel en tuit
• Scharnierend deksel met een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken
• Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant
• Snoerwikkelaar voor extra opberggemak
• Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snel koken en eenvoudig schoonmaken
• Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken
• Antikalkfilter voor een kopje helder water

Veilig in gebruik
• Veelzijdig beveiligingssysteem
• Knop van deksel blijft koel zodat u zich niet brandt



 Eenvoudig vullen via deksel en tuit
De waterkoker kan worden gevuld via de schenktuit 
of door het deksel te openen.

Snoerwikkelaar voor extra 
opberggemak

Het snoer kan rond de voet worden gewikkeld, 
waardoor de waterkoker altijd een plek vindt in uw 
keuken.

Plat verwarmingselement
Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt voor 
snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Antikalkfilter
Antikalkfilter voor een kopje helder water en een 
schonere waterkoker.

Snoerloze draaivoet van 360°

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig 
optillen en plaatsen.
HD4646/70

Kenmerken
• Plat verwarmingselement
Ontwerpspecificaties
• Materialen: Verwarmingselement: roestvrij staal, 

Behuizing: polypropyleen/ABS, Schakelaar en 
hulpstukhouder: polypropyleen

• Kleur(en): Wit met blauw

Algemene specificaties
• Snoerloos
• Antislipvoetjes
• Ergonomische handgreep
• Eenvoudig vullen via schenktuit
• Deksel met brede opening
• Opbergvak voor snoer
• Automatische uitschakeling
• Droogkookbeveiliging
• Voet met draaihoek van 360 graden
• Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

Technische specificaties
• Capaciteit: 1,5 l
• Vermogen: 2000-2400 W
• Snoerlengte: 0,75 m
• Frequentie: 50-60 Hz
• Voltage wereldwijd: 220 - 240 V
• Voltage Taiwan: 110 V

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 16,6 x 23 x 24,9 cm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 28,7 x 18,8 x 

23,3 cm

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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Specificaties
Waterkoker
1,5 liter, 2400 W Waterniveau-indicator, Wit/blauw, Scharnierend deksel
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