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Heerlijke warme dranken
Met optimale temperatuurinstellingen voor uw dranken

Voor optimale smaak moeten warme dranken op de ideale temperatuur worden

bereid: voor groene thee moet het water 80 °C zijn, voor oploskoffie 90 °C en voor

zwarte thee, warme chocolademelk of soep 100 °C. Selecteer de gewenste

instelling en geniet van uw favoriete drank.

Heerlijke warme dranken

Digitale temperatuurinstellingen voor 40, 80, 90 en 100 °C

De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur

Beleef het zelf

Draaideksel met een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant

Geluidssignaal als het water kookt

Lampje brandt als de koker is ingeschakeld

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water

Veilig in gebruik

Coolwall voor extra veiligheid

Vierwegs beveiligingssysteem



Waterkoker HD4686/30

Kenmerken Specificaties

Digitale temperatuurregeling

Temperatuurinstellingen voor 40, 80, 90 en

100 °C. Zo heeft het basisingrediënt voor uw

thee, oploskoffie, oplossoep of noodles precies

de juiste temperatuur.

Warmhoudfunctie

De warmhoudfunctie houdt het water op de

ingestelde temperatuur.

Draaideksel

Het draaideksel met grote opening

vereenvoudigt vullen en schoonmaken, en

voorkomt contact met stoom.

Plat verwarmingselement

Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt

voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Antikalkfilter

Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water

en een schonere waterkoker.

Snoerloze draaivoet van 360°

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig

optillen en plaatsen.

 

Ontwerpspecificaties

Materialen: Verwarmingselement: roestvrij

staal, Behuizing: roestvrij staal en

polypropeen, Schakelaar en hulpstukhouder:

polypropyleen

Kleur(en): Wit, metaal en rood

Algemene specificaties

Snoerloos

Antislipvoetjes

Ergonomische handgreep

Eenvoudig vullen via schenktuit

Deksel met brede opening

Opbergvak voor snoer

Automatische uitschakeling

Droogkookbeveiliging

Voet met draaihoek van 360 graden

Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

Plat verwarmingselement

Technische specificaties

Capaciteit: 1,5 l

Vermogen: 2400 W

Snoerlengte: 0,75 m

Voltage: 220-240 V

Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h): 14,6 x 25,1 x

22,2 cm

Afmetingen verpakking (b x d x h): 31,6 x 18,8

x 23,3 cm

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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