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0,8 litraa, 900 W

1 kupin merkki

valkoinen

 

HD4609/00
Keitä vain tarvitsemasi määrä
Säästä energiaa jopa 50 %

Tämän minivedenkeittimen ainutlaatuisen yhden kupin merkin ansiosta voit keittää

tarvitsemasi vesimäärän, eikä keitin vie paljon tilaa keittiössä. Siksi voit säästää

helposti energiaa jopa 50 % ja vähentää ympäristövaikutuksia

Keitä tarvitsemasi määrä

Yhden kupin merkin avulla voit keittää tarvitsemasi vesimäärän

Helppokäyttöinen

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja puhdistusta

Helppolukuiset vesimäärän ilmaisimet molemmilla puolilla

Merkkivalo palaa, kun vedenkeitin on päällä.

Johdonkelain helpottaa säilyttämistä

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Kalkkisuodatin takaa kuuman veden puhtauden

Turvallinen

Neliosainen turvajärjestelmä



minivedenkeitin HD4609/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Yhden kupin merkki

Käyttäjät voivat keittää juuri tarvitsemansa

vesimäärän, mikä säästää jopa 50 % energiaa

ja vettä ja suojelee ympäristöä.

Merkkivalo

Virtakytkimen tyylikäs sininen valo ilmaisee,

milloin keittimen virta on kytkettynä.

Kääntyvä kansi

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja

puhdistusta sekä suojaa höyryltä.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Kalkkisuodatin

Kalkkisuodatin takaa kuuman veden

puhtauden ja pitää keittimen puhtaana.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

 

Muotoilutiedot

Väri(t): kirkkaanvalkoinen

Materiaalit: Lämmityselementti: ruostumaton

teräs, Kotelo: polypropyleeni/ ABS, Kytkin ja

pidike: polypropyleeni

Yleiset tiedot

Johdoton: KYLLÄ

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Ergonominen muotoilu: KYLLÄ

Helppo täyttää nokasta: KYLLÄ

Kokonaan avautuva kansi: KYLLÄ

Johdon säilytys: KYLLÄ

Automaattinen virrankatkaisu: KYLLÄ

Ylikuumenemissuoja: KYLLÄ

360 astetta kääntyvä jalusta: KYLLÄ

Täyttö kannen tai nokan kautta: KYLLÄ

Litteä lämmityselementti: KYLLÄ

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 0,8 l

Virta: 900 W

Johdon pituus: 0,75 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Mitat

Tuotteen mitat (LxSxK): 15,8 x 18,5 x 22 cm

Pakkauksen mitat (LxSxK):

22,5 x 22,5 x 22,5 cm

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ
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