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biało-pomarańczowy

 

HD4681/55

Szybkie i proste gotowanie
Wydajny, prosty w czyszczeniu, płaski element grzejny

Czy nie byłoby wspaniale móc zagotować wodę w kilka sekund i w prosty

sposób wyczyścić czajnik? Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie

wody i jest prosty w czyszczeniu. Zmywalny filtr antywapienny zapewnia czystą

wodę i bardziej klarowne napoje.

Łatwa obsługa

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Uchwyt do nawijania przewodu sieciowego

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Podwójny filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

Bezpieczne w użyciu

Bezpieczna, nienagrzewająca się obudowa

4-elementowy system bezpieczeństwa



Czajnik HD4681/55

Zalety Dane techniczne

Wskaźnik kontrolny

Stylowe, czerwone światełko wbudowane w

wyłącznik wskazuje, czy czajnik jest włączony.

Zdejmowana pokrywka

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem

umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Płaski element grzejny

Płaski element grzejny umożliwia szybkie

gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr antywapienny

Podwójny filtr antywapienny zapewniający

czystą wodę i czystszy czajnik.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

 

Dane techniczne konstrukcji

Kolor(y): biało-pomarańczowy

Materiały: Element grzejny: Stal szlachetna,

Obudowa: Tworzywo polipropylenowe/ ABS,

Wyłącznik i uchwyt na akcesoria: Tworzywo

polipropylenowe

Informacje ogólne

Bezprzewodowy

Stopy antypoślizgowe

Ergonomiczny uchwyt

Łatwe napełnianie przez dziobek

Szeroko otwierana pokrywa

Schowek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika

Obrotowa podstawa

Możliwość napełniania przez pokrywkę i

dziobek

Płaski element grzejny

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 1,7 l

Zasilanie: 2000–2400 W

Długość przewodu: 0,75 m

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Wymiary

Wymiary opakowania (S x G x W):

21,3 x 17,6 x 30 cm

Serwis

2 lata gwarancji
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