
Jarro
 

1,5 litros

2200 W

Metal escovado

 
HD9305/20

Concebido para durar
Aço inoxidável resistente à ferrugem

O jarro eléctrico em metal HD9305 - fabricado em aço inoxidável resistente à ferrugem e com controlo

concebido no Reino Unido - é seguro e duradouro para uma vida útil longa

Jarro metálico duradouro

Fabricado em aço inoxidável resistente à ferrugem, seguro e duradouro

Controlo do jarro eléctrico concebido no Reino Unido, seguro e fiável

Fervura rápida e limpeza fácil

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Filtro anticalcário para uma chávena de água límpida

Fácil de experimentar

A tampa articulada é totalmente amovível para uma limpeza mais fácil

Indicador do nível de água de leitura fácil

Enrolador do fio de alimentação para fácil arrumação

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e posicionar facilmente



Jarro HD9305/20

Destaques

Jarro metálico duradouro

Jarro em metal resistente e elegante fabricado

em aço inoxidável resistente à ferrugem para

uma duração prolongada.

Controlo do jarro

Controlo do jarro eléctrico concebido no Reino

Unido, seguro e fiável.

Resistência plana

O elemento oculto em aço inoxidável garante

uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Tampa articulada, totalmente amovível

A tampa articulada é totalmente amovível para

uma limpeza mais fácil.

Indicador do nível de água

Indicador do nível de água de leitura fácil na

parte posterior.

Enrolador do fio de alimentação

O cabo pode ser enrolado à volta da base para

facilitar a colocação do jarro na sua cozinha.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

Filtro anticalcário

O filtro anticalcário amovível garante que a

água que verte para a sua chávena está limpa.

 



Jarro HD9305/20

Especificações

Especificações de design

Resistência: Aço inoxidável

Material do corpo: Aço inoxidável

Material do interruptor: Polipropileno (PP)

Cor(es): Preto

Especificações gerais

Compartimento do fio

Base de 360 graus

Resistência plana

Especificações técnicas

Alimentação: 2200 W

Assistência

2 anos de garantia mundial
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