
Електрическа кана

 

1,7 литра

 

HD4681

Бистра вода, по-чист чайник
Филтър с двойно действие

Елегантна ел. кана с филтър Double Action - остава чиста по-дълго време и запазва водата

чиста от варовикови люспици. Светлинният индикатор показва кога каната е включена, а

предупредителният звуков сигнал и автоматичното изключване индикират, че водата е

кипнала.

Бързо и лесно почистване

Плосък нагревателен елемент за бързо загряване и лесно почистване

Филтър с двойно действие за по-бистри напитки и по-чиста кана

Лесна употреба

Светлинен индикатор показва кога каната е включена.

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне

Звънецът звъни, когато водата е готова

Два индикатора за нивото на водата за ползване с лява и с дясна ръка

Кабелът се прибира в основата

Безопасна употреба

Капакът остава студен, за да бъде безопасен за докосване

Заключващ се капак на панта: лесно използване, максимална безопасност
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Акценти Спецификации

Филтър с двойно действие против котлен камък

Филтърът с двойно действие работи по два начина:

колектор за отлаганията привлича отлаганията от

водата, а обикновеният филтър не позволява на

останалите частици да попаднат в напитката ви.

Контролна лампичка

Светлинен индикатор показва кога каната е включена.

Поставка "Пирует", въртяща се на 360°

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне

 

Общи спецификации

Без кабел

Автоматично изключване

Двойно предпазване срещу прегаряне

основа 360 градуса

Отделение за прибиране на шнура

Ергономично захващане

Крачета против хлъзгане

Широк отвор с капак

Добро изливане през чучура

Аксесоари

Филтър: HD 4984

Дизайн и покритие

Материали

Цвят (цветове): бяло/синьо

Технически спецификации

Мощност: 2000-2400 W

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50-60 Hz

Дължина на шнура: 0,75 м

Вместимост: 1,7 л
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