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Vedrukaas

 

HD9359/90

Täiuslik nii imikutoiduks kui ka teeks
Temperatuuri reguleerimisega ja soojendusfunktsiooniga

Erinevate jookide ja koostisosade puhul tuleb nende parima maitse

esiletoomiseks kasutada erineva temperatuuriga vett. Tänu põhjal olevatele

eelseadistamise nuppudele on selle elegantse veekannuga õige temperatuuri

valimine väga lihtne.

Täiuslik nii imikutoiduks kui ka teeks

4 eelseadistatud nuppu mitmete jookide valmistamiseks ja koostisosade

kasutamiseks

Soojendusfunktsioon hoiab vee teie määratud temperatuuril*

Kiire ja turvaline keetmine

Vastupidav täisroostevabast terasest korpus

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Lame küttekeha kiire keetmise jaoks

Mitmeosaline ohutussüsteem ennetab kuivalt keetmist

Lihtne täita, kasutada ja puhastada

Suure avaga vedrukaas lihtsustab puhastamist

Kergesti loetav veetaseme näidik

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud
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Esiletõstetud tooted

4 eelseadistatud temperatuuri nuppu

Eelseadistatud temperatuur 40, 60, 80 ja 100

°C tagab imikupiima, tee, lahustuva kohvi, supi

või nuudlike õige temperatuuri. Joogi parimate

omaduste nautimiseks uurige joogi tootjalt,

milline on joogi õige temperatuur.

Soojendusfunktsioon

Soojendusfunktsioon hoiab veekannus olevat

vett valitud temperatuuril, mistõttu ei ole vaja

vett uuesti keeta.

Roostevabast terasest disain

Vastupidav ja töökindel täismetallist disain

toiduainetaga kasutamiseks sobivast harjatud

roostevabast terast korpuses.

Mikrokiudfilter

Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee

saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega

alates 200 mikronist.

Lame kütteelement

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab

kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseb kuivalt

sisselülitamise eest ja vee keemaminekul

tuleb appi automaatne väljalülitus.

Suure avaga vedrukaas*

Vajutusega avatav kaas avaneb vajutamisel

aeglaselt, ennetades kokkupuudet auruga. Suur

ava lihtsustab puhastamist.

Veetaseme näidik

Käepideme all olevalt näidikult on veetaset

lihtne jälgida.

Märgutuli

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli

näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
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Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Üldine spetsifikatsioon

Toote omadused: Ümmargune alus,

Automaatne väljalülitus, Kuivalt

sisselülitamise kaitse, Juhtmehoidik, Lame

kütteelement, Libisemiskindel jalg, Toitelüliti,

Valmimise märguanne,

Temperatuuriregulaator, „Toide sees” märgutuli,

Kaane ja tila kaudu täidetav

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Voolutarve ooterežiimis: < 0,5 W

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Mahukas veekeedukann: 1,7 l

Juhtme pikkus: 0,75 m

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 1850-2200 W

Pinge: 220–240 V

Kaal ja mõõtmed

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 242 × 196 ×

250 mm

Toote mõõtmed (p x l x k): 230 × 188 × 257 mm

Kaal koos pakendiga: 1,68 kg

Toote kaal: 1,33 kg

Mikrokiust filter: 200 µm

A-karbi mõõtmed (P x L x K): 408 × 252 ×

516 mm

A-karbi kaal: 7,22 kg

Disain

Juhtpaneeli värvus: harjatud musta metalli

sarnane

Viimistlus

Küttekeha materjal: Roostevaba teras

Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras

Lüliti materjal: Polüpropüleen

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Metall

* Soojendusfunktsioon säilitab vee valitud temperatuuri

30 minutiks ja temperatuuri kõikumine on ±5 °C

temperatuuridel alla 100 °C. 100 °C korral hoitakse

uuesti keetmise vältimiseks vett temperatuuril

90 °C < T < 100 °C.

* Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320

võrreldes 25% suurem.
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