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Herkullisia kuumia juomia
Ihanteelliset lämpötila-asetukset eri juomia varten

Mietitkö, miten juomasi maistuisi parhaimmalta? Parhaan maun saat, kun valmistat kuuman juoman sopivassa

lämpötilassa. Valitsemalla keittimestä oikean lämpötilakuvakkeen voit nyt nauttia parhaan makuisia kuumia

juomia.

Herkullisia kuumia juomia

5 esiasetettua painiketta kuuman juoman valitsemiseen

Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun lämpöisenä

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Yhden kupin merkin avulla voit keittää tarvitsemasi vesimäärän

Kaatonokan suodatin takaa puhtaamman kupin ja keittimen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Helppokäyttöinen

Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista

Helppo täyttö kannen ja nokan kautta

Turvallinen

Moniosainen turvajärjestelmä



Keitin HD9380/20

Kohokohdat Tekniset tiedot

5 esiasetettua kuuman juoman painiketta

Esiasetettujen lämpötila-asetusten (40, 80, 90

ja 100 °C) ansiosta vesi on juuri oikean

lämpöistä teetä, pikakahvia, keittoa tai

nuudeleita varten.

Lämpimänäpitotoiminto

Vettä ei enää tarvitse koko ajan kiehauttaa

uudelleen. Lämpimänäpitotoiminto säilyttää

veden valitun esiasetuksen mukaisessa

lämpötilassa.

Helppo täyttö kannen ja nokan kautta

Keitin voidaan täyttää nokan kautta tai

avaamalla saranallinen kansi.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

Kaatonokan suodatin

Micro Mesh -siivilä kaatonokassa takaa, että

kaadat kuppiin vain puhdasta vettä eikä

kalkkihiukkasia päädy juomaan.

Yhden kupin merkki

Käyttäjät voivat keittää juuri tarvitsemansa

vesimäärän, mikä säästää energiaa ja vettä ja

suojelee ympäristöä.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut tai keitin

nostetaan alustalta.

 

Muotoilutiedot

Väri(t): Syvä musta

Lämmitysvastus: Ruostumatonta terästä

Yleiset tiedot

Johdoton

Ergonominen muotoilu

Kokonaan avautuva kansi

Automaattinen virrankatkaisu

360 astetta kääntyvä jalusta

Ylikuumenemissuoja

Johdon säilytys

Litteä lämmityselementti

Täyttö kannen tai nokan kautta

Lisätarvikkeet

Suodatin: Yksi suodatin

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 1 l

Virta: 2400 W

Mitat

Tuotteen mitat (LxSxK): 20 x 22 x 23 cm

Pakkauksen mitat (LxSxK): 32,6 x 29,5 x

23,6 cm

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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