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HD4686/90

Horúce nápoje s lahodnou chuťou
S optimálnymi nastaveniami teploty pre váš nápoj

Na dosiahnutie maximálnej chute sa musia horúce nápoje pripravovať pri ideálnej

teplote: na zelený čaj je potrebná voda teploty max. 80 °C, na instantnú kávu 90 °C

a na čierny čaj, horúcu čokoládu alebo polievku potrebujete vodu s teplotou

100 °C. Vyberte to správne nastavenie a vychutnajte si svoj obľúbený nápoj.

Horúce nápoje s lahodnou chuťou

Digitálne nastavenia teploty: 40, 80, 90 a 100 °C

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa Vami nastavenej teploty

Ľahko ovládateľný

Otočné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Zaznie zvonenie, keď je voda pripravená

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Trojitý filter na odstránenie vodného kameňa pre šálku čistej vody

Bezpečné použitie

Studená stena bezpečná na dotyk

Štvorstupňový bezpečnostný systém



Kanvica HD4686/90

Hlavné prvky Technické údaje

Digitálne ovládanie teploty

Nastavenia teploty 40, 80, 90 a 100 °C

zabezpečia, že základná prísada vášho čaju,

instantnej kávy, polievky alebo cestovín bude

mať požadovanú teplotu.

Funkcia udržania teploty

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú

podľa vami nastavenej teploty.

Otočné veko

Otočné veko s veľkým otvorom na jednoduché

plnenie a čistenie, ktoré zároveň zabraňuje

kontaktu s parou.

Skrytý vyhrievací článok

Nerezové skryté teleso zaručuje rýchly ohrev a

jednoduché čistenie.

Filter na zachytenie vodného kameňa

Trojitý filter na zachytenie vodného kameňa

pre šálku čistej vody a čistejšiu kanvicu.

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezkáblová 360° kruhová základňa pre

jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

 

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Ohrevný prvok: nehrdzavejúca oceľ,

Plášť: nehrdzavejúca oceľ a PP, Spínač a

držiak na nástroje: polypropylén

Farba(y): Čierna, kovová a červená

Všeobecné špecifikácie

Bez šnúry: áno

Protisklzové nožičky: áno

Ergonomická rukoväť: áno

Jednoduché plnenie cez výlevku: áno

Široké otváracie veko: áno

Odkladanie kábla: áno

Automatické vypnutie: áno

Ochrana proti varu naprázdno: áno

360 stupňová základňa: áno

Plnenie cez veko alebo výlevku: áno

Skrytý vyhrievací článok: áno

Technické špecifikácie

Kapacita: 1,5 l

Príkon: 2400 W

Dĺžka kábla: 0,75 m

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Rozmery

Rozmery produktu (ŠxHxV): 14,6 x 25,1 x

22,2 cm

Rozmery balenia (Š x H x V): 31,6 x 18,8 x

23,3 cm

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno
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