
Електрическа кана

Aluminium Collection

  1,5 л 2400 W

Основа със синя светлина

Алуминий

Капак с пружина

 

HD4690/00

Кристално чист звук
Най-добрият на пазара дълготраен филтър против накип

Алуминиева електрическа кана с тяло, устойчиво на надраскване и отпечатъци от пръсти.

Усъвършенстваната филтрираща система предотвратява попадане на люспи накип в

напитките и запазва каната чиста. С включването на каната основата й се осветява с

елегантен пръстен синя светлина.

Лесна употреба

Капак с пружина, с голям отвор за лесно пълнене и почистване

Лесно отчитане на нивото на водата от двете страни

Звуков сигнал, когато водата ви е готова

Осветяващият пръстен светва при включване на каната

Ергономична дръжка, която удобно се побира във всяка ръка

Навиване на шнура за лесно съхранение

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 HD4690/00

Акценти Спецификации

Осветяващ пръстен

Основата на каната се осветява от пръстен синя

светлина, която и придава отличителен външен вид и

е ясна индикация, че каната е включена.

Капак с пружина

Капак с пружина, с голям отвор за лесно пълнене и

почистване. С негова помощ избягвате и контакт с

парата.

Ергономична дръжка за всяка ръка

Ергономична дръжка, която удобно се побира във

всяка ръка, за лесно захващане.

Навиване на шнура за лесно съхранение

Кабелът може да се навие около основата, за лесно

поставяне на каната в кухнята.

Безжична въртяща се на 360° основа

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне.

 

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): алуминий

Материали: Нагряващ елемент: неръждаема стомана,

Корпус: неръждаема стомана, Ключ и захват за

приставки: полипропилен

Тегло на уреда: 1,65 кг

Общи спецификации

Безжични

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

Захранване: 2400 W

Вместимост: 1,5 л

Дължина на кабела: 0,75 м

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 – 60 Hz

Размери

Размери на изделието (ШxДxВ): 16,2 x 27,7 x

23,6 см

Размери на опаковката (ШxДxВ): 27,3 x 22,6 x

31,8 см

Сервиз

2 години международна гаранция
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