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1,5 l, 2400 W

Cyfrowy regulator temperatury

Biały

Utrzymywanie ciepła

 

HD4686/30 Gorące napoje o idealnym smaku
Optymalne ustawienia temperatury dla różnych gorących

napojów

Aby uzyskać najlepszy smak, do przygotowania gorących napojów potrzebna jest

woda o określonej temperaturze: zielona herbata — do 80°C, kawa rozpuszczalna

— 90°C, a herbata czarna, gorąca czekolada czy zupa — 100°C. Wybierz

odpowiednie ustawienie i ciesz się ulubionym napojem.

Gorące napoje o idealnym smaku

Cyfrowa regulacja temperatury: 40, 80, 90 i 100°C

Funkcja trzymania ciepła utrzymuje stałą temperaturę wody

Łatwa obsługa

Obracana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Czytelne wskaźniki poziomu wody z obu stron

Sygnał dźwiękowy informuje o zagotowaniu wody

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Potrójny filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczna, nienagrzewająca się obudowa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa



Czajnik HD4686/30

Zalety Dane techniczne

Cyfrowy regulator temperatury

Dostępne ustawienia temperatury – 40, 80,

90 i 100°C – sprawiają, że woda niezbędna do

przygotowania herbaty, kawy rozpuszczalnej,

zupy czy makaronu ma odpowiednią

temperaturę.

Funkcja trzymania ciepła

Funkcja trzymania ciepła utrzymuje stałą

temperaturę wody.

Obracana pokrywka

Obracana pokrywka z dużym otworem

umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Filtr antywapienny

Potrójny filtr antywapienny zapewniający

czystą wodę i czystszy czajnik.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

 

Dane techniczne

Materiały: Element grzejny: Stal szlachetna,

Obudowa: Stal szlachetna i tworzywo PP,

Wyłącznik i uchwyt na akcesoria: Tworzywo

polipropylenowe

Kolor(y): Biały, metalowy i czerwony

Informacje ogólne

Sieć bezprzewodowa

Stopy antypoślizgowe

Ergonomiczny uchwyt

Łatwe napełnianie przez dziobek

Szeroko otwierana pokrywka

Schowek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika

Obrotowa podstawa

Możliwość napełniania przez pokrywkę i

dziobek

Płaski element grzejny

Dane techniczne

Pojemność: 1,5 L

Moc: 2400 W

Długość przewodu: 0,75 m

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Wymiary

Wymiary produktu (S x G x W):

14,6 x 25,1 x 22,2 cm

Wymiary opakowania (S x G x W):

31,6 x 18,8 x 23,3 cm

Serwis

2 lata gwarancji
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