
Vízforraló
 

1,5 liter

2200 W

Csiszolt fém

 
HD9302/21

Elsődleges szempont a tartósság
Rozsdamentes acél

A HD9302 fém elektromos vízforraló rozsdamentes acélból készült, az Egyesült Királyságban formatervezett

szabályozóval. Biztonságos készülék, hosszú élettartammal.

Tartós fém vízforraló

Rozsdamentes acélból készült, tartós és biztonságos kialakítás

Az Egyesült Királyságban tervezett, biztonságos és megbízható kialakítású, szabályozható működésű vízforraló.

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Vízkőszűrő a tiszta forró vízért

Könnyen használható

Billenő és a könnyebb tisztítás érdekében teljesen levehető fedél

Könnyen leolvasható vízszintjelzés

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

Vezetékfelcsévélő - az egyszerű tárolás érdekében

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal



Vízforraló HD9302/21

Fénypontok

Tartós fém vízforraló

A rozsdamentes acélból készült, tartós és

stílusos vízforralót garantáltan hosszú

élettartamra tervezték.

Szabályozható működésű vízforraló

Az Egyesült Királyságban tervezett,

biztonságos és megbízható kialakítású,

szabályozható működésű vízforraló.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Vízkőszűrő

Kivehető vízkőszűrő a tiszta vízért és tisztább

vízforralóért.

Billenő, teljesen levehető fedél

A billenő fedél a könnyebb tisztítás érdekében

teljesen levehető.

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a billenő fedél

nyílásán át is feltölthető.

Vízszintjelző

Könnyen leolvasható vízszintjelzés a készülék

hátulján.

Vezetékfelcsévélő - az egyszerű tárolás

érdekében

A kábel feltekerhető a tartórészre, így a

készülék egyszerűen elhelyezhető a

konyhában.

Vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talp

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

 



Vízforraló HD9302/21

Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): fekete

Fűtőelem: Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél

A kapcsoló anyaga: Polipropilén (PP)

Általános jellemzők

Egyszerű újratöltés a kitöltőnyíláson keresztül

Széles nyílás

Vezetéktárolás

360 fokban elforgatható talp

Betöltés fedélen vagy kitöltőnyíláson

Lapos fűtőelem

Műszaki adatok

Tápellátás: 2200 W

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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