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Velsmagende varme drikke
Med optimale temperaturindstillinger til din drik

En varm drik skal tilberedes ved den ideelle temperatur for at opnå den bedste

smag: Vand til grøn te skal være 80°C, pulverkaffe 90°C, og sort te, varm kakao eller

suppe 100°C. Vælg den rigtige indstilling og få det bedste resultat.

Velsmagende varme drikke

Digitale temperaturindstillinger til 40, 80, 90 og 100°C

Holde varm-funktionen holder vandet på den indstillede temperatur

Nem at anvende

Drejeligt låg med stor åbning for nem påfyldning og rengøring

Letlæselige vandstandsindikatorer på begge sider

Ringetone, når vandet er klart

Indikatoren lyser, når elkanden er tændt

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Tredobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand

Sikker brug

Koldt yderkabinet som er sikker at berøre

Multisikkerhedssystem



Elkande HD4685/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Digital temperaturkontrol

Temperaturindstillinger på 40, 80, 90 og 100°C

sikrer, at din te, kaffe, suppe eller nudler bliver

præcis, som du foretrækker.

Holde varm-funktion

Holde varm-funktionen holder vandet på den

indstillede temperatur

Drejeligt låg

Drejeligt låg med stor åbning sikrer nem

påfyldning og rengøring uden at komme i

kontakt med dampen.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer

hurtig kogning og nem rengøring.

Anti-kalkfilter

Tredobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand og

en renere kande.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

 

Designspecifikationer

Materialer: Varmelegeme: Rustfrit stål,

Kabinet: Rustfrit stål og PP, Kontakt og

tilbehørsholder: Polypropylen

Farve(r): Sort, metal og rød

Generelle specifikationer

Ledningsfri

Skridsikre fødder

Ergonomisk greb

Nem påfyldning via tud

Låg med bred åbning

Ledningsopbevaring

Auto-sluk

Sikring mod tørkogning

360° basisenhed

Låg og hældetud

Fladt varmelegeme

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1,0 L

Strøm: 2400 W

Ledningslængde: 0,75 m

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Mål

Produktmål (B × D × H): 14,6 x 23 x 22,1 cm

Emballagemål (B x D x H): 28,7 x 18,8 x

23,3 cm

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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