
Elkande

Aluminium
Collection

 
1,5 L 2400 W

Basisenhed med blåt lys

Aluminium

Låg med fjederlukkemekanisme

 

HD4690/00

Krystalklart
Det mest holdbare anti-kalkfilter på markedet

Elkande i aluminium med ridsesikker og fingeraftryk-afvisende overflade. Det

avancerede filtersystem forhindrer, at der kommer kalk i den færdige drik og holder

kanden ren. Den elegante blå lysring oplyser basisenheden, når elkanden er

tændt.

Nem at anvende

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning gør det nemt at fylde og rengøre

kanden

Letlæselige vandstandsindikatorer på begge sider

Klokke ringer, når vandet er klart

Lysringen lyser, når elkanden er tændt

Ergonomisk håndtag, der passer behageligt i alle hænder

Nem ledningsopbevaring

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Tredobbelt anti-kalkfilter for en ren kop vand

Sikker brug

Koldt yderkabinet som er sikker at berøre

Multisikkerhedssystem



Elkande HD4690/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Lysring

Den blå lysring oplyser basisenheden og giver

elkanden et endnu flottere udseende og

indikerer tydeligt, hvornår den er tændt.

Låg med fjederlukkemekanisme

Låg med fjederlukkemekanisme og stor åbning

gør det nemt at fylde og rengøre kanden. Dette

sikrer også, at man ikke kommer i kontakt med

dampen.

Ergonomisk håndtag, der passer til alle

hænder

Ergonomisk håndtag, som ligger godt i

hånden.

Nem ledningsopbevaring

Ledningen kan rulles omkring basen, så

kanden ikke fylder så meget i køkkenet.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

 

Designspecifikationer

Farve(r): aluminium

Materialer: Varmelegeme: Rustfrit stål,

Kabinet: rustfrit stål, Kontakt og

tilbehørsholder: Polypropylen

Apparatets vægt: 1,65 kg

Generelle specifikationer

Ledningsfri

Skridsikre fødder

Ergonomisk greb

Nem påfyldning via tud

Låg med bred åbning

Ledningsopbevaring

Auto-sluk

Sikring mod tørkogning

360° basisenhed

Låg og hældetud

Fladt varmelegeme

Tekniske specifikationer

Strøm: 2400 W

Kapacitet: 1,5 L

Ledningslængde: 0,75 m

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Mål

Produktmål (B × D × H): 16,2 x 27,7 x 23,6 cm

Emballagemål (B x D x H): 27,3 x 22,6 x

31,8 cm

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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