
Elkande
 

1,7 liter

2200 W

Titaniummetal

 
HD9322/81

Skabt til at vare
Skabt til at holde i lang tid

Denne elegante elkande i titaniumfarvet metal er lavet af rustfrit stål, har temperaturkontrol og er designet i

Storbritannien. Den er sikker og holdbar med en lang levetid

Holdbar elkande i metal

Lavet af rustfrit stål, sikker og holdbar

Knappen på elkanden er designet i Storbritannien, sikker og pålidelig

Hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Micro mesh-filter for en ren kop vand

Nem at anvende

Nem påfyldning via låg og tud

Letlæselig vandstandsindikator

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

Ledningsoprul gør den let at gemme væk

Indikatoren lyser, når elkanden er tændt

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem løft og placering

Sikker brug

Multisikkerhedssystem



Elkande HD9322/81

Vigtigste nyheder

Holdbar elkande i metal

Holdbar og elegant elkande i metal, der er

lavet af rustfrit stål, med lang levetid.

Knap på elkande

Knappen på elkanden er designet i

Storbritannien, sikker og pålidelig.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer

hurtig kogning og nem rengøring.

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.

Nem påfyldning via låg og tud

Elkanden kan fyldes via tuden eller ved at

åbne det hængslede låg.

Vandstandsindikator

Letlæselig vandstandsindikator

Oprulning til strømledning

Ledningen kan rulles omkring basen, så

kanden ikke fylder så meget i køkkenet.

Indikatorlys

Flot, integreret lyseffekt i tænd/sluk-kontakten

indikerer, at elkanden er tændt.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar, eller

når kanden fjernes fra basen.

Micro mesh-filter

Det aftagelige micro-mesh-filter på

hældetuden tilbageholder alle kalkpartikler

med en størrelse på over 200 µ og sikrer, at det

vand, du hælder i koppen, er rent.

 



Elkande HD9322/81

Specifikationer

Designspecifikationer

Varmeelement: Rustfrit stål

Materiale: kabinet: Rustfrit stål

Materialeskift: Polypropylen (PP)

Generelle specifikationer

Ledningsopbevaring

Auto-sluk

Sikring mod tørkogning

360° basisenhed

Låg og hældetud

Fladt varmelegeme

Fjederåbning af låg

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1,7 L

Strøm: 2200 W

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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