
Waterkoker
 

1,7 liter

2200 W

Titanium

 
HD9322/81

Duurzaam ontwerp
Gemaakt voor langdurig gebruik

De stijlvolle titaniumkleurige metalen waterkoker van roestvrij staal en met temperatuurregeling die is ontworpen

in het Verenigd Koninkrijk, is veilig en robuust voor een lange levensduur

Duurzame metalen waterkoker

Gemaakt van roestvrij staal, veilig en duurzaam

Waterkokerbediening ontworpen in het Verenigd Koninkrijk, veilig en betrouwbaar

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

Fijnmazig filter voor schoon water

Eenvoudig te realiseren

Eenvoudig vullen via deksel en tuit

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Deksel met veermechanisme en een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken

Snoerwikkelaar voor eenvoudig opbergen

Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Veilig in gebruik

Veelzijdig beveiligingssysteem



Waterkoker HD9322/81

Kenmerken

Duurzame metalen waterkoker

Duurzame en stijlvolle metalen waterkoker

gemaakt van roestvrij staal, voor lange

levensduur.

Waterkokerbediening

Waterkokerbediening ontworpen in het

Verenigd Koninkrijk, veilig en betrouwbaar.

Plat verwarmingselement

Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt

voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Deksel met veermechanisme

Het deksel met veermechanisme en een grote

opening vereenvoudigt vullen en

schoonmaken, en voorkomt contact met stoom.

Eenvoudig vullen via deksel en tuit

De waterkoker kan worden gevuld via de

schenktuit of door het scharnierdeksel te

openen.

Waterniveau-indicator

Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Snoeroprolfunctie

Het snoer kan rond de voet worden gewikkeld,

waardoor de waterkoker altijd een plek vindt in

uw keuken.

Indicatielampje

Stijlvolle verlichting in de aan-uitschakelaar

brandt als de waterkoker is ingeschakeld.

Snoerloze draaivoet van 360°

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig

optillen en plaatsen.

Veelzijdig beveiligingssysteem

Veelzijdig beveiligingssysteem tegen

droogkoken, met automatische

uitschakelfunctie als de waterkoker klaar is of

van de voet wordt genomen.

Fijnmazig filter

Het verwijderbare fijnmazige filter op de tuit

houdt alle kalkdeeltjes van > 200 micron tegen

en zorgt ervoor dat het water in uw kop schoon

is.

 



Waterkoker HD9322/81

Specificaties

Ontwerpspecificaties

Verwarmingselement: Roestvrij staal

Materiaal behuizing: Roestvrij staal

Schakelaar: Polypropyleen (PP)

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Automatische uitschakeling

Droogkookbeveiliging

Voet met draaihoek van 360 graden

Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

Plat verwarmingselement

Deksel met veermechanisme

Technische specificaties

Capaciteit: 1,7 l

Vermogen: 2200 W

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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