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  1,5 л 2400 W

Цифрово управление на

температурата

Черен

Запазване на топлината

 

HD4686/90
Горещи напитки с превъзходен вкус
С оптимални настройки за температурата на вашата напитка

За да се запази максимално ароматът им, горещите напитки трябва да се приготвят при

идеалната за тях температура: за зелен чай е необходима вода с температура до 80 °C, за

разтворимо кафе – 90 °C, а за черен чай, горещ шоколад или супа – 100 °C. Изберете

правилната настройка на електрическата си кана и се насладете на любимата си напитка.

Горещи напитки с превъзходен вкус

Цифрови настройки на температурата за 40, 80, 90 и 100°C

Функцията за запазване на топлината поддържа зададената температура на водата

Лесна употреба

Капак със завъртане и голям отвор за лесно пълнене и почистване

Лесно отчитане на индикаторите за ниво на водата от двете страни

Прозвучава звънец, когато водата ви е готова

Светлинният индикатор показва кога каната е включена

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне

Бързо кипване, лесно почистване

Плосък нагревателен елемент за бързо загряване и лесно почистване

Филтър с тройно действие против накип за чаша чиста вода

Безопасна употреба

Студени стени за безопасно докосване

Многостепенна система за безопасност



Електрическа кана HD4686/90

Акценти Спецификации

Цифрово регулиране на температурата

Цифрови настройки на температурата за 40, 80, 90 и

100°C, за да сте сигурни, че основната съставка на

вашия чай, разтворимо кафе, супа или паста ще бъде

с желаната от вас температура.

Функция за запазване на топлината

Функцията за запазване на топлината поддържа

зададената температура на водата.

Капак със завъртане

Капак със завъртане и голям отвор за лесно пълнене

и почистване, позволяващ и избягване на контакт с

парата.

Плосък нагревателен елемент

Скритият елемент от неръждаема стомана осигурява

бързо варене и лесно почистване.

Филтър против накип

Филтър с тройно действие против накип за чаша

чиста вода и по-чиста кана.

Безжична въртяща се на 360° основа

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне.

 

Спецификации на дизайна

Материали: Нагряващ елемент: неръждаема стомана,

Корпус: неръждаема стомана и ПП, Ключ и захват за

приставки: полипропилен

Цвят (цветове): Черно, метал и червено

Общи спецификации

Без кабел

Неплъзгащи се крачета

Ергономично захващане

Лесно пълнене през улея

Широк отвор с капак

Прибиране на кабела

Автоматично изключване

Предпазване срещу прегаряне

основа 360 градуса

Пълнене през капака или през улея за изливане

Плосък нагревателен елемент

Технически данни

Вместимост: 1,5 л

Power: 2400 W

Дължина на кабела: 0,75 м

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50-60 Hz

Размери

Размери на изделието (ШxДxВ): 14,6 x 25,1 x

22,2 см

Размери на опаковката (ШxДxВ): 31,6 x 18,8 x

23,3 см

Сервиз

2 години международна гаранция
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