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2400 W

 

HD4678

Uma bebida quente num instante
Jarro com controlo de temperatura variável

Quente ou apenas morna, cada bebida quente apresenta uma temperatura ideal.

Basta seleccionar a temperatura pretendida com o botão de controlo e desfrutar

de café, chá ou sopa instantâneos.

Avançado

Controlo de temperatura variável para preparação de muitos tipos de bebidas

Filtro de dupla acção para bebidas mais puras e jarros mais limpos

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Utilização segura

Fecho articulado, tampa fria para maior segurança

Bico de precisão para evitar derrame de água quente

Desactivação automática caso a água seja insuficiente

Fácil de experimentar

A luz piloto acende-se quando o jarro está ligado

Dois indicadores laterais do nível da água para utilização com a mão esquerda ou

direita

Conector central rotativo a 360° para uso com a mão direita ou esquerda



Jarro HD4678/55

Destaques Especificações

Controlo de temperatura variável

Para obter resultados perfeitos, cada bebida

deve ser preparada com água à temperatura

ideal. Basta seleccionar a temperatura

pretendida com o botão de controlo e garantir

que o ingrediente principal do café, chá ou

sopa está à temperatura que pretende.

Filtro anti-calcário de dupla acção

O filtro de dupla acção funciona de duas

formas: o colector de calcário atrai o calcário

da água e o filtro normal impede que as

restantes partículas passem para a sua bebida.

Especificações de design

Materiais: PP

Cor(es): Branco brilhante/Laranja forte/55

Especificações gerais

Desactivação automática

Dupla protecção contra funcionamento a

seco

Compartimento do fio

Sem fios

Suporte antideslize

Pega ergonómica

Tampa de abertura larga

Base de 360 graus

Possibilidade de enchimento pela tampa ou

bico

Especificações Técnicas

Alimentação: 2000-2400 W

Comprimento do cabo: 0,75 m

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Capacidade: 1,2 ml

Acessórios

Filtro: HD4983
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