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Băuturi fierbinţi gustoase
Cu setări optime de temperatură pentru băutura dvs.

Pentru aromă maximă, o băutură fierbinte trebuie preparată la o temperatură

ideală: ceaiul verde are nevoie de apă până la 80°C, cafeaua instant 90°C, iar

ceaiul negru, ciocolata caldă sau supa 100°C. Alegeţi setarea corectă şi savuraţi-vă

băutura preferată.

Băuturi fierbinţi gustoase

Setări digitale de temperatură pentru 40, 80, 90 şi 100 °C

Funcţia de păstrare cald vă permite să păstraţi apa la temperatura setată

Uşor de utilizat

Capac rotitor cu orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Soneria emite un semnal sonor atunci când apa dvs. este gata

Lampa indică dacă fierbătorul este pornit

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Filtru triplu anti-calcar pentru o ceaşcă curată de apă

Sigur în utilizare

Perete rece pentru atingere sigură

Sistem de siguranţă cu patru căi



Fierb. HD4686/90

Repere Specificaţii

Control digital al temperaturii

Setări de temperatură de 40, 80, 90 şi 100 °C

pentru a vă asigura că ingredientul de bază

pentru ceai, cafea instant, supă sau tăiţei se

află la temperatura care vă convine.

Funcţia de păstrare cald

Funcţia de păstrare cald vă permite să păstraţi

apa la temperatura setată de dvs.

Capac rotitor

Capac rotitor cu orificiu mare pentru umplere şi

curăţare uşoare, evitând de asemenea

contactul cu aburul.

Element de încălzire plat

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură

fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Filtru anti-calcar

Filtru anti-calcar triplu pentru o ceaşcă curată

de apă şi un fierbător mai curat.

Bază Pirouette 360° fără fir

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi

amplasare uşoare.

 

Specificaţii de design

Materiale: Element de încălzire: oţel

inoxidabil, Carcasă: oţel inoxidabil şi

polipropilenă, Comutator & instrument:

polipropilenă

Culori: Negru, metalic şi roşu

Specificaţii generale

Fără fir

Sistem anti-alunecare

Mâner ergonomic

Umplere uşoară prin gura de scurgere

Capac cu deschidere largă

Sistem de stocare a cablului

Oprire automată

Protecţie fierbere uscată

bază 360 grade

Capac şi gură de umplere în acelaşi timp

Element de încălzire plat

Specificaţii tehnice

Capacitate: 1,5 l

Alimentare: 2400 W

Lungime cablu: 0,75 m

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Dimensiuni

Dimensiuni produs (LxAxÎ): 14,6 x 25,1 x

22,2 cm

Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 31,6 x

18,8 x 23,3 cm

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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