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Ζεστά ροφήματα με εκπληκτική γεύση
Με ρυθμίσεις για βέλτιστη θερμοκρασία για το ρόφημά σας

Κάθε ζεστό ρόφημα πρέπει να παρασκευάζεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία ώστε να έχει το

ιδανικό άρωμα: το πράσινο τσάι απαιτεί θερμοκρασία νερού 80°C, ο στιγμιαίος καφές 90°C,

το μαύρο τσάι, η ζεστή σοκολάτα και η σούπα 100°C. Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση και

απολαύστε το αγαπημένο σας ρόφημα.

Ζεστά ροφήματα με εκπληκτική γεύση

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για 40, 80, 90 και 100°C

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το νερό στη θερμ. που ορίσατε

Άνετη χρήση

Περιστρεφόμενο καπάκι με μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα και καθαρισμό

Ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού και στις δύο πλευρές

Ηχητική ειδοποίηση, όταν το νερό σας είναι έτοιμο

Η λυχνία υποδεικνύει πότε ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη ανύψωση και τοποθέτηση

Γρήγορος βρασμός και εύκολος καθαρισμός

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό

Τριπλό φίλτρο κατά των αλάτων για πεντακάθαρο νερό

Ασφαλής χρήση

Δροσερό τοίχωμα για ασφάλεια χρήσης

Σύστημα ασφαλείας τεσσάρων δρόμων



Βραστήρας HD4686/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας 40, 80, 90 και 100°C, για να

είστε σίγουροι ότι το βασικό συστατικό για το τσάι,

το στιγμιαίο καφέ, τη σούπα ή τα νουντλς σας είναι

στη σωστή θερμοκρασία.

Λειτ/γία διατήρησης θερμ/σίας

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το

νερό στη θερμ. που ορίσατε.

Περιστρεφόμενο καπάκι

Περιστρεφόμενο καπάκι με μεγάλο άνοιγμα για

εύκολο γέμισμα και καθαρισμό, και αποφυγή επαφής

με τον ατμό.

Επίπεδη αντίσταση

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι

εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Φίλτρο κατά των αλάτων

Τριπλό φίλτρο κατά των αλάτων για καθαρό νερό και

καθαρότερο βραστήρα.

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη

ανύψωση και τοποθέτηση.

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Υλικά: Θερμαντικό στοιχείο: Ανοξείδωτο ατσάλι,

Περίβλημα: Ανοξείδωτο ατσάλι και PP, Διακόπτης &

εργαλειοθήκη: Πολυπροπυλένιο

Χρώμα(τα): Μαύρο, μεταλλικό και κόκκινο

Γενικές προδιαγραφές

Χωρίς καλώδιο

Αντιολισθητικά πέλματα

Εργονομική λαβή

Στόμιο για εύκολο γέμισμα

Καπάκι μεγάλου ανοίγματος

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Προστασία από βρασμό χωρίς νερό

Βάση 360 μοιρών

Καπάκι και στόμιο πλήρωσης

Επίπεδη αντίσταση

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα: 1,5 l

Ρεύμα: 2400 W

Μήκος καλωδίου: 0,75 m

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 14,6 x 25,1 x

22,2 εκ.

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 31,6 x 18,8 x

23,3 εκ.

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς
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