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τήρας µε κοµψή σχεδίαση που παραµένει καθαρός για περισσότερο καιρό και 

ρό καθαρό από άλατα ασβεστίου χάρη στο φίλτρο διπλής δράσης. Η λειτουργία 

ενεργοποίησης ενεργοποιείται αυτόµατα όταν το νερό φτάσει σε σηµείο βρασµού.

ίζεται γρήγορα και εύκολα
ρο διπλής δράσης για καθαρό νερό και ακόµη καθαρότερο βραστήρα
εδη αντίσταση για γρήγορο βρασµό και εύκολο καθαρισµό

 χρήση
ή ένδειξη στάθµης νερού για χρήση µε το αριστερό και το δεξί χέρι
η πιρουέτα 360° για εύκολη ανύψωση και τοποθέτηση
ση επιτρέπει την αποθήκευση του καλωδίου

λής χρήση
θερµικό καπάκι για µέγιστη ασφάλεια
στό καπάκι κλειδώµατος: εύχρηστο, µέγιστη ασφάλεια
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Γενικές προδιαγραφές
• Χωρίς καλώδιο
• Αυτόµατος τερµατισµός λειτουργίας
• ∆ιπλή προστασία από βρασµό χωρίς νερό
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου
• Βάση 360 µοιρών
• Αντιολισθητικά πέλµατα
• Εργονοµική λαβή
• Καπάκι µεγάλου ανοίγµατος
• Κατάλληλο στόµιο πλήρωσης

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ρεύµα: 2000-2400 W
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50-60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 0,75 m
• Χωρητικότητα: 1,0 l

Αξεσουάρ
• Φίλτρο: HD 4983

Σχεδιασµός και φινίρισµα
• Χρώµα(τα): Φωτεινό λευκό/Έντονο πορτοκαλί (/

55)
• Υλικά: Πολυπροπυλένιο/ABS
•
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