
Grelnik vode
 

1,7 litra

2200 W

Titan

 
HD9322/82

Trpežna zasnova
Zasnovan za dolgo obstojnost

Električni grelnik vode elegantne kovinske zasnove iz titana je izdelan iz nerjavnega jekla in ima nadzor

temperature, je zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je varen in ima dolgo življenjsko dobo

Trpežen kovinski grelnik vode

Izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega jekla, varen in trpežen

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Mikromrežasti filter za čisto vodo

Preprosta uporaba

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Jasna oznaka nivoja vode

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Varno za uporabo

Večstopenjski varnostni sistem



Grelnik vode HD9322/82

Značilnosti

Trpežen kovinski grelnik vode

Trpežen in elegantno oblikovan kovinski grelnik

vode, izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega

jekla, z dolgo življenjsko dobo.

Upravljanje grelnika vode

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode,

zasnovano v Združenem kraljestvu.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Vzmetni pokrov

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto

polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s

paro.

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali

zgibni pokrov.

Indikator nivoja vode

Jasna oznaka nivoja vode

Navijalnik napajalnega kabla

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Kontrolna lučka

Elegantni indikator v stikalu za vklop/izklop

označuje, kdaj je grelnik vode vklopljen.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

Večstopenjski varnostni sistem

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje

izsušitev kotlička s samodejnim izklopom ob

pripravi ali v primeru dviga s podstavka.

Mikromrežasti filter

Snemljivi mikromrežasti filter na dulcu zadrži

vse delce vodnega kamna velikosti do 200

mikronov in zagotavlja, da je voda v kozarcu

vedno čista.

 



Grelnik vode HD9322/82

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Grelni element: Nerjavno jeklo

Ohišje: Nerjavno jeklo

Materiali: Polipropilen (PP)

Splošne specifikacije

Shranjevanje kabla

Samodejni izklop

Samodejni varnostni izklop

360-stopinjski podstavek

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Ploščati grelni element

Odpiranje vzmetnega pokrova

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 1,7 l

Napajanje: 2200 W

Servis

2-letna mednarodna garancija
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