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Ανθεκτική σχεδίαση
Ανοξείδωτο ατσάλι ανθεκτικό στη σκουριά

Ο μεταλλικός ηλεκτρικός βραστήρας HD9305 είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν σκουριάζει και διαθέτει

έλεγχο βραστήρα σχεδιασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να σας προσφέρει πολλά χρόνια ασφαλούς και αξιόπιστης

λειτουργίας

Άνετη χρήση

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου ρεύματος για εύκολη φύλαξη

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη ανύψωση και τοποθέτηση

Σπαστό καπάκι που είναι πλήρως αποσπώμενο για ευκολότερο καθαρισμό

Ευανάγνωστη ένδειξη στάθμης νερού

Γρήγορος βρασμός και εύκολος καθαρισμός

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό

Φίλτρο κατά των αλάτων για πεντακάθαρο νερό

Ανθεκτικός μεταλλικός βραστήρας

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν σκουριάζει, ασφαλής και ανθεκτικός

Έλεγχος βραστήρα σχεδιασμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία
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Χαρακτηριστικά

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη

ανύψωση και τοποθέτηση.

Μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου ρεύματος

Το καλώδιο τυλίγεται γύρω από τη βάση, έτσι ώστε

να μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα το βραστήρα

στην κουζίνα σας.

Επίπεδη αντίσταση

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι

εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Ανθεκτικός μεταλλικός βραστήρας

Ανθεκτικός και κομψός μεταλλικός βραστήρας,

κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν

σκουριάζει, σχεδιασμένος για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Έλεγχος βραστήρα

Έλεγχος βραστήρα σχεδιασμένος στο Ηνωμένο

Βασίλειο, για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.

Σπαστό, πλήρως αποσπώμενο καπάκι

Σπαστό καπάκι που είναι πλήρως αποσπώμενο για

ευκολότερο καθαρισμό.

Ένδειξη στάθμης νερού

Ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού στο πίσω

μέρος.

Φίλτρο κατά των αλάτων

Το αποσπώμενο φίλτρο κατά των αλάτων

εξασφαλίζει ότι το νερό που βάζετε στο φλιτζάνι σας

είναι καθαρό.
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Προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργίες προϊόντος: Βάση 360 μοιρών, Σύστημα

τύλιξης καλωδίου, Επίπεδη αντίσταση

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 2200 W

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό

Φινίρισμα

Υλικό θερμαντικού στοιχείου: Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό κυρίως σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι

Διακόπτης υλικού: Πολυπροπυλένιο
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