
Hurtigkoker
 

1,7 liter

2200 W

Sølvaktig metall

 
HD9322/81

Utformet for å vare
Laget for langvarig brukstid

Den elektriske hurtigkokeren i sølvaktig metall er laget i rustfritt stål og har temperaturkontroll designet i

Storbritannia. Den er trygg og har lang levetid.

Hurtigkoker i metall med lang levetid

Laget av rustfritt stål – sikker og slitesterk

Hurtigkokerkontroll utviklet i Storbritannia – sikker og pålitelig

Rask koking og enkel rengjøring

Flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring

Mikromaskefilter for en kopp med rent vann

Enkel å bruke

Enkel påfylling i lokk og tut

Vannivåindikator som er enkel å lese

Fjærbelastet lokk med stor åpning for enkel oppfylling og rengjøring

Ledningskveiler for enkel oppbevaring

Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og plassering

Sikker i bruk

Flersidig sikkerhetssystem



Hurtigkoker HD9322/81

Høydepunkter

Hurtigkoker i metall med lang levetid

Slitesterk og stilig hurtigkoker i metall laget i

rustfritt stål har lang levetid.

Hurtigkokerkontroll

Hurtigkokerkontroll utviklet i Storbritannia –

sikker og pålitelig.

Flatt varmeelement

Det tildekkede elementet i rustfritt stål sørger

for rask koking og enkel rengjøring.

Fjærbelastet lokk

Fjærbelastet lokk med stor åpning for enkel

oppfylling og rengjøring, og som også bidrar til

at du ikke blir truffet av dampen.

Enkel påfylling i lokk og tut

Du kan fylle hurtigkokeren via tuten eller ved å

åpne lokket.

Vannivåindikator

Vannivåindikator som er enkel å lese

Ledningskveiler

Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at

hurtigkokeren enkelt kan plasseres på

kjøkkenet.

Pilotlampe

Elegant lampe som er installert i av/på-

knappen, viser når hurtigkokeren er slått på.

Trådløs 360° piruettbase

Trådløs 360° piruettbase for enkel løfting og

plassering.

Flersidig sikkerhetssystem

Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking som

slår seg automatisk av når den er ferdig, eller

når den løftes av sokkelen.

Mikromaskefilter

Det avtakbare mikromaskefilteret på tuten

stopper alle kalkpartikler på > 200 mikron og

sikrer at vannet du heller i koppen, er rent.

 



Hurtigkoker HD9322/81

Spesifikasjoner

Designmessige spesifikasjoner

Varmeelement: Rustfritt stål

Materiale, kabinett: Rustfritt stål

Materiale, bryter: Polypropylen (PP)

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Automatisk avslåing

Beskyttelse mot tørrkoking

360 graders base

Påfylling i lokk og tut

Flatt varmeelement

Lokk med springfjær

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet: 1,7 l

Drift: 2200 W

Service

To års verdensomspennende garanti
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