
 

Veekeetja
 

1,7 liitrit

2200 W

Šampanjavärvi metallist

 

HD9324/50 Loodud kestma
Pikk kasutusiga

See stiilne šampanjavärvi metallist elektriline veekeetja, mis on valmistatud

roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud

veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.

Vastupidav metallist veekeetja

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Kiire keetmine, kergesti puhastatav

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Mikrokuidfilter kindlustab tassitäie puhast vett

Lihtne kasutada

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Kergesti loetav veetaseme näidik

Suure täitmisavaga vedrukaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Ohutu kasutada

Mitmeosaline ohutussüsteem



Veekeetja HD9324/50

Esiletõstetud tooted

Vastupidav metallist veekeetja

Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis

on valmistatud roostekindlast ja -vabast

terasest, on pika tööeaga.

Veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja

töökindel veekeetja regulaator.

Lame kütteelement

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab

kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Vett saab kannu valada tila kaudu või

hingedega kaane avamise teel.

Vedrukaas

Suure täitmisavaga vedrukaas võimaldab

lihtsat täitmist ja puhastamist ning aitab

vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.

Veetaseme näidik

Kergesti loetav veetaseme näidik

Toitejuhtme kerija

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on

veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Märgutuli

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli

näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus

lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt

sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus

vee keemaminekul või kannu aluselt tõstmisel.

Mikrokiudfilter

Tilas olev eemaldatav mikrokiudfilter püüab

kinni kõik katlakiviosakesed suurusega > 200

mikronit ning tagab, et vesi, mille tassi panete,

oleks puhas.

 



Veekeetja HD9324/50

Spetsifikatsioon

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Küttekeha: Roostevaba teras

Korpuse materjal: Roostevaba teras

Lüliti materjal: Polüpropüleen (PP)

Üldine spetsifikatsioon

Lihtne ava kaudu täitmine

Juhtmehoidik

Automaatne väljalülitus

Kuivalt sisselülitamise kaitse

Ümmargune alus

Täitmine nii kaane kui ka tila kaudu

Lame kütteelement

Vedrukaas

Tehnilised andmed

Mahutavus: 1,7 l

Võimsus: 2200 W

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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