
Virdulys

Daily Collection

 
1,5 l, 2400 W

Vandens lygio indikatorius

Baltas su geltona

Atlenkiamas dangtelis

 

HD4647/75

Greitas ir paprastas paruošimas
Galingas, lengvai valomas plokščias kaitinimo elementas

Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti virdulį?

Plokščiojo kaitinimo elemento pagalba vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti.

Dėl valomo antikalcinio filtro vanduo ir gėrimai yra švaresni.

Paprasta naudotis

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose pusėse

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Greitai užverda ir lengva valyti

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Saugu naudoti

Neįkaistanti sienelė – saugu priliesti

Keturgubo saugumo sistema



Virdulys HD4647/75

Ypatybės Specifikacijos

Paprasta pildyti pro dangtelį ir snapelį

Arbatinukas gali būti papildomas pro dangtelį

ir snapelį.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl

virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Plokščias kaitinimo elementas

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas –

greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam

vandens puodeliui ir virduliui.

Bevielis 360° sukamas pagrindas

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau

pakelti ir uždėti.

 

Projektinės specifikacijos

Medžiagos: Kaitinimo elementas: nerūdijančio

plieno, Korpusas: polipropileno/ ABS,

Jungiklis ir laikiklis: polipropileno

Spalva (-os): Balta ir geltona

Bendrosios specifikacijos

Belaidė

Neslystančios kojelės

Ergonomiška rankenėlė

Paprasta pildyti pro snapelį

Platus atidarymo dangtis

Laido laikymas

Automatinis išjungimas

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo

360 laipsnių pagrindas

Pildymas per dangtelį ir per snapelį

Plokščias kaitinimo elementas

Techniniai duomenys

Talpa: 1,5 l

Maitinimas: 2000–2400 W

Laido ilgis: 0,75 m

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Matmenys

Gaminio matmenys (P x A x G):

16,6x23x24,9 cm

Pakuotės matmenys (P x G x A):

28,7x18,8x23,3 cm

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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