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1,7 litra

2200 W

metalowy, kolor tytanowy

 
HD9322/82

Stworzony z myślą o trwałości
Długi okres eksploatacji

Stylowy metalowy czajnik elektryczny w kolorze tytanowym jest wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej i

wyposażony w funkcję kontroli temperatury opracowaną w Wielkiej Brytanii. To trwałe i bezpieczne w

użytkowaniu urządzenie.

Trwały, metalowy czajnik

Wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej — bezpieczny i wytrzymały

Funkcja kontroli czajnika opracowana w Wielkiej Brytanii — bezpieczna i niezawodna

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr z mikrosiateczką zapewnia czystą wodę

Łatwa obsługa

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Sprężynowy mechanizm otwierania i zamykania pokrywki z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego ułatwia jego przechowywanie

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Bezpieczeństwo użytkowania

Wieloelementowy system bezpieczeństwa



Czajnik HD9322/82

Zalety

Trwały, metalowy czajnik

Wytrzymały i stylowy metalowy czajnik

wykonany z odpornej na rdzę stali szlachetnej

o długim okresie eksploatacji.

Funkcja kontroli czajnika

Funkcja kontroli czajnika opracowana w

Wielkiej Brytanii — bezpieczna i niezawodna.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym

Sprężynowy mechanizm otwierania i

zamykania pokrywki z dużym otworem

umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Czajnik można napełnić po otwarciu uchylanej

pokrywki lub przez dziobek.

Wskaźnik poziomu wody

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego

Przewód można owinąć wokół podstawy,

dzięki czemu przechowywanie czajnika jest

łatwiejsze.

Wskaźnik kontrolny

Stylowe światełko wbudowane w wyłącznik

wskazuje, że czajnik jest włączony.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

chroni przed skutkami zwarcia i zabezpiecza

przed włączeniem pustego czajnika. Wyłącza

się automatycznie po zagotowaniu wody lub

po podniesieniu z podstawy.

Filtr z mikrosiateczką

Zdejmowany filtr z mikrosiateczką na dziobku

powstrzymuje wszystkie drobinki kamienia

większe niż 200 mikronów oraz zapewnia

czystość wody wlewanej do filiżanki.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Element grzejny: Stal szlachetna

Materiał obudowy: Stal szlachetna

Materiał przełącznika: Polipropylen (PP)

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika

Obrotowa podstawa

Możliwość napełniania przez pokrywkę i

dziobek

Płaski element grzejny

Pokrywka z mechanizmem sprężynowym

Dane techniczne

Pojemność: 1,7 l

Moc: 2200 W

Serwis

2 lata gwarancji
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