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1,5 litraa, 2400 W

Sininen merkkivalo

alumiini

 

HD4690/00 Crystal Clear
Markkinoiden paras ja kestävin kalkinsuodatin

Alumiininen, naarmuuntumaton ja sormenjälkiä hylkivä vedenkeitin. Edistynyt

suodatinjärjestelmä estää kalkkihiukkasten pääsyn juomaan ja kertymisen

keittimeen. Tyylikäs sininen valorengas syttyy merkiksi siitä, että virta on

kytkettynä.

Helppokäyttöinen

Jousellinen kansi helpottaa täyttöä ja puhdistusta

Helppolukuiset vesimäärän ilmaisimet molemmilla puolilla

Kello soi, kun vesi on valmista

Valorengas syttyy, kun keittimen virta on kytkettynä

Ergonominen kahva sopii mukavasti kaikille käsille

Johdonkelain helpottaa säilyttämistä

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Kolminkertainen kalkkisuodatin takaa kuuman veden puhtauden

Turvallinen

Turvallinen viileä ulkopinta

Neliosainen turvajärjestelmä



Keitin HD4690/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Valaistu valorengas

Keittimen pohjan sininen valorengas antaa

laitteelle hienostunutta ilmettä ja ilmoittaa

selkeästi, kun laitteen virta on kytkettynä.

Jousimekanismilla aukeava kansi

Jousellinen kansi, jossa on suuri aukko,

helpottaa täyttöä ja puhdistusta ja suojaa

höyryltä.

Ergonominen kahva sopii kaikille käsille

Ergonominen kahva sopii mukavasti kaikille

käsille ja siitä saa helposti otteen.

Johdonkelain helpottaa säilyttämistä

Laite on helppo sijoittaa keittiöön, sillä sen

johto voidaan kiertää alustaan.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

 

Muotoilutiedot

Väri(t): alumiini

Materiaalit: Lämmityselementti: ruostumaton

teräs, Kotelo: ruostumaton teräs, Kytkin ja

pidike: polypropyleeni

Laitteen paino: 1,65 kg

Yleiset tiedot

Johdoton: KYLLÄ

Liukumattomat jalat: KYLLÄ

Ergonominen muotoilu: KYLLÄ

Helppo täyttää nokasta: KYLLÄ

Kokonaan avautuva kansi: KYLLÄ

Johdon säilytys: KYLLÄ

Automaattinen virrankatkaisu: KYLLÄ

Ylikuumenemissuoja: KYLLÄ

360 astetta kääntyvä jalusta: KYLLÄ

Täyttö kannen tai nokan kautta: KYLLÄ

Litteä lämmityselementti: KYLLÄ

Tekniset tiedot

Virta: 2400 W

Kapasiteetti: 1,5 l

Johdon pituus: 0,75 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Mitat

Tuotteen mitat (LxSxK): 16,2 x 27,7 x 23,6 cm

Pakkauksen mitat (LxSxK):

27,3 x 22,6 x 31,8 cm

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ
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