
Електрическа кана

 

2400 W

 

HD4667

Идеално филтрирана вода
Филтър с тройно действие против натрупване на накип

Солиден метален чайник, съчетаващ прозрачни елементи с елегантно осветено тяло.

Филтърът с тройно действие против накип поддържа водата идеално филтрирана, а чайника

- чист. Удобно захващане за пръсти с капак с демпферна пружина.

Проектирани по ваша мярка

Ергономична отворена дръжка с оптимално захващане за пръсти

Тялото на чайника се осветява, когато е включен

Солидна електрическа кана с тяло от полирана неръждаема стомана

Безопасна употреба

Автоматично изключване в случай на твърде малко вода

Капак на панта с голям отвор за лесно пълнене и почистване

Лесна употреба

Филтър с тройно действие против натрупване на накип

Двустранни индикатори за нивото на водата за използване с лява и дясна ръка

Капак с пружина, който се освобождава само с натискане на бутон
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Осветяване на тялото

Когато чайникът се включи, вътрешността му се

осветява и излъчва елегантна синя светлина през

прозрачните нивоиндикатор и капак.

Филтър с три вида действие

Подвижният филтър не само предпазва от изливане

на люспите накип. Той всъщност привлича накипа към

себе си, като задържа частиците и люспите в

кошница. Така чайникът ви остава много по-чист, а

водата - идеално бистра.

Капак на панта

Прозрачен капак с пружина. Натиснете бутона за

отваряне и капакът ще се отвори без усилие.

 

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Полиран метал/черно

Материали: Неръждаема стомана и полипропилен

Общи спецификации

Автоматично изключване

Двойно предпазване срещу прегаряне

Отделение за прибиране на шнура

Без кабел

Крачета против хлъзгане

Ергономично захващане

основа 360 градуса

Пълнене през капака или през улея за изливане

Плосък нагревателен елемент

Технически спецификации

Мощност: 2000-2400 W

Дължина на шнура: 0,75 м

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50-60 Hz

Вместимост: 1,7 л

Аксесоари

Филтър: HD4992
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