
Czajnik szklany

Series 5000

 
1,7 l

Zdejmowana pokrywka

Niebieski wskaźnik świetlny

 
HD9339/80

Stylowy design, trwała konstrukcja
Trwałe, krystalicznie czyste szkło i czujnik ze wskaźnikiem

Rodzinny, szklany czajnik 1,7 l ze stylowym designem jest wyposażony w niebieski

wskaźnik świetlny w podstawie, który informuje o włączeniu czajnika.

Szybkie i bezpieczne gotowanie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie

Filtr z mikrosiateczką wyłapujący drobne cząsteczki kamienia

System bezpieczeństwa chroniący przed włączeniem pustego czajnika.

Łatwe napełnianie, użytkowanie i czyszczenie

Niebieski wskaźnik świetlny

Czytelny wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Zdejmowana pokrywka ułatwia dostęp podczas czyszczenia

Łatwe napełnianie przez otwieraną pokrywkę lub dziobek

Bezprzewodowy czajnik z obrotową (360°) podstawą

Mechanizm nawijania przewodu ułatwia regulację i przechowywanie



Czajnik szklany HD9339/80

Zalety

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

umożliwia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Filtr z mikrosiateczką

Zdejmowany filtr z mikrosiateczką wyłapuje

drobne cząsteczki kamienia, nawet o wielkości

200 mikronów, zapewniając czystość wody.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa zabezpiecza przed

włączeniem pustego czajnika. Wyłącza się

automatycznie po zagotowaniu wody.

Niebieski wskaźnik świetlny

Elegancki i intuicyjny czujnik ze wskaźnikiem

jest wbudowany w przezroczystą, szklaną

podstawę i wskazuje, gdy czajnik jest

włączony.

Wskaźnik poziomu wody

Poziom wody jest czytelny dzięki wskaźnikowi

po obu stronach czajnika.

Wskaźnik jednej filiżanki

Pozwala ugotować dokładnie tyle wody, ile

potrzebujesz, dzięki czemu zużywa mniej

prądu i wody i pomaga chronić środowisko

naturalne

Zdejmowana pokrywka

W pełni zdejmowana pokrywka ułatwia dostęp

podczas czyszczenia.

Łatwe napełnianie

Czajnik można napełnić po otwarciu

zdejmowanej pokrywki lub przez dziobek.

Bezprzewodowy z obrotową (360°) podstawą

Bezprzewodowy czajnik znajduje się na

obrotowej (360°) podstawie, co umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Ukryty mechanizm nawijania przewodu

Przewód można nawinąć pod podstawą, aby

dowolnie dopasować jego długość i łatwo go

schować.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Wskaźnik zasilania

Wyłącznik

Schowek na przewód

Charakterystyka produktu: Stopy

antypoślizgowe, Napełnianie przez pokrywkę i

dziobek

Automatyczne wyłączanie

Obrotowa podstawa

Płaski element grzejny

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Czarny i srebrny

Materiał korpusu: Szklany

Materiał elementu grzejnego: Stal szlachetna

Materiał filtra: Filtr nylonowy

Dane techniczne

Pojemność pojemnika: 1,7 L

Długość przewodu: 0,75 m

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 1850-2200 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Waga produktu: 1,15 kg

Waga wraz z opakowaniem: 1,72 kg

Wymiary produktu (D x S x W): 146 x 233 x

248 mm

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 228 x

228 x 310 mm

Filtr z mikrosiateczką

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier
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