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Digitaalinen lämpötilan säätö

Musta

Pidä lämpimänä

 

HD4685/90

Herkullisia kuumia juomia
Ihanteelliset lämpötila-asetukset eri juomia varten

Jotta kuuman juoman maku olisi paras mahdollinen, valmistuslämpötilan on

oltava ihanteellinen: vihreä tee enintään 80 °C, pikakahvi 90 °C ja musta tee,

kaakao tai keitto 100 °C. Valitse oikea lämpötila ja nauti lempijuomastasi.

Herkullisia kuumia juomia

Digitaaliset lämpöasetukset: 40, 80, 90 ja 100 °C

Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun lämpöisenä

Helppokäyttöinen

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja puhdistusta

Helppolukuiset vesimäärän ilmaisimet molemmilla puolilla

Kello soi, kun vesi on valmista

Merkkivalo palaa, kun vedenkeittimeen on kytketty virta

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Kolminkertainen kalkkisuodatin takaa kuuman veden puhtauden

Turvallinen

Turvallinen viileä ulkopinta

Moniosainen turvajärjestelmä



Keitin HD4685/90

Kohokohdat Tekniset tiedot

Digitaalinen lämpötilan säätö

Lämpötilojen 40, 80, 90 ja 100 °C asetukset,

jotta vesi on juuri oikean lämpöistä teetä,

pikakahvia, keittoa tai nuudeleita varten.

Lämpimänäpitotoiminto

Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun

lämpöisenä.

Kääntyvä kansi

Kääntyvä kansi helpottaa täyttöä ja

puhdistusta sekä suojaa höyryltä.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Kalkkisuodatin

Kolminkertainen kalkkisuodatin takaa kuuman

veden puhtauden ja pitää keittimen puhtaana.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

 

Muotoilutiedot

Materiaalit: Lämmityselementti: ruostumaton

teräs, Kotelo: ruostumaton teräs &

polypropeeni, Kytkin ja pidike: polypropyleeni

Väri(t): Musta, metalli ja punainen

Yleiset tiedot

Johdoton

Liukumattomat jalat

Ergonominen muotoilu

Helppo täyttää nokasta

Kokonaan avautuva kansi

Johdon säilytys

Automaattinen virrankatkaisu

Ylikuumenemissuoja

360 astetta kääntyvä jalusta

Täyttö kannen tai nokan kautta

Litteä lämmityselementti

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 1,0 V

Virta: 2400 W

Johdon pituus: 0,75 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Mitat

Tuotteen mitat (LxSxK): 14,6 x 23 x 22,1 cm

Pakkauksen mitat (LxSxK):

28,7 x 18,8 x 23,3 cm

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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