
 

Dubultas sieniņas

Viva Collection

 
1920 W

1,7 l

Dubultas sieniņas

Pistil red un deep black

 

HD9329/06

Ātra vārīšana, drošāka konstrukcija
Papildu aizsargsieniņa labākai siltumizolācijai

Šī tējkanna ir droša, tai pieskaroties* arī vārīšanas procesa laikā — pateicoties

papildu aizsargsieniņai, kas nodrošina efektīvu siltumizolāciju (*izņemot metāla

apdares elementus).

Viegli izmantojams

Ieslēgtas tējk. signāls norāda, ka tējkanna ir ieslēgta

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Ērta vada uzglabāšana

Ergonomiska konstrukcija vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda iekšējais vāks, ko atver ar atsperi

Droša un ātra vārīšana

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Pārtikai piemērots nerūsējošā tērauda metāls (SUS304)

Drošības sistēma pret izvārīšanos nodrošina drošību vairākos līmeņos

Unikāla dubultā korpusa konstrukcija ātrai un drošākai vārīšanai

Nerūsējošā tērauda pret izšļakstīšanos drošs snīpis



Dubultas sieniņas HD9329/06

Izceltie produkti

Par 360° grozāma bezvada pamatne

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai

un nolikšanai.

Plakans sildelements

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements

nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu

tīrīšanu.

Ieslēgtas tējk. signāll.

Gaismas diode ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī

norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.

Vada organizators

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē

aizņemtu mazāk vietas.

Pārtikai piemērots metāla daļas

Pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda metāla

daļas (SUS304) garantē drošu un tīru tasi

ūdens.

Ergonomiska konstrukcija

Ergonomiska nerūsējošā tērauda iekšējā

tvertne ar platu atvērumu, kas garantē ātru

vārīšanu un vieglu tīrīšanu

Atspervāks ar atbrīvošanas pogu

Iekšējais vāks, ko atver ar atsperi, ir izgatavots

no nerūsējošā tērauda un to var viegli atvērt,

pieskaroties pogai, tādējādi izvairoties no

saskares ar tvaiku. Pateicoties ergonomiskajam

70 grādu vāka atvērumam, pēc vārīšanas tiek

lieliski novērsta kondensētā ūdens nopilēšana

uz tējkannas korpusa un roktura.

Drošības sistēma pret izvārīšanos

Apvienotajā Karalistē izstrādātā multi drošības

sistēma pret ūdens izvārīšanos, kura nodrošina

automātisku izslēgšanos, kad ūdens ir

uzvārījies vai kad tējkanna noņemta no

pamatnes.

Dubultā korpusa konstrukcija

Šīs tējkannas unikālajai dubultā korpusa

konstrukcijai ir droši pieskarties (* izņemot

metāla daļas), un tā saglabā ūdeni siltu par

50 % ilgāk nekā Philips HD9306 (parastā

metāla tējkanna ar vienu sieniņu).

Nerūsējošā tērauda snīpis

Pret izšļakstīšanos drošais snīpis ir veidots no

pārtikai piemērota nerūsējošā tērauda, tas

efektīvi novērš ūdens izšļakstīšanos, vienmēr

nodrošinot drošu vārīšanu un tīru tasi ūdens.



Dubultas sieniņas HD9329/06

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: 360 grādu grozāma

pamatne, Automātiskā izslēgšanās, Vārīšanas

aizsardzība, Auksts ārējais korpuss, Plakans

sildelements, Neslīdoša pamatne,

Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Vāciņš un uzpildes

snīpis, Atspervāks

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 0,75 m

Frekvence: 50/60 Hz

Strāvas padeve: 1920 W

Spriegums: 220 V

Svars un izmēri

Iepakojuma izmēri (GxPxA): 235 x 220 x

255 mm

Svars (t.sk.iepakojums): 1,55 kg

Produkta svars: 1,124 kg

Dizains

Krāsa: Pistil red un Deep black

Apdare

Filtra materiāls: Nerūsējošais tērauds

Sildelementa materiāls: Nerūsējošais tērauds
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