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Nagyszerű ízű forró italok
Beállítható hőmérséklet az italok optimális hőfoka érdekében

Tökéletes ízű italt szeretne? A maximális íz kinyerése érdekében a forró italokat ideális hőmérsékleten kell

elkészíteni. Válassza ki a megfelelő beállítást, és máris élvezheti kedvenc italait.

Nagyszerű ízű forró italok

5 előre beállított forró ital gomb, mellyel kiválaszthatja kedvenc italát

A melegen tartás funkció a beállított hőfokon tartja a vizet

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

1 csészés kijelző a megfelelő vízmennyiség érdekében

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Vízszűrő a tisztább poharakért és vízforralóért

Könnyen használható

- Töltés a fedélen/betöltőnyíláson

Vezeték nélküli, 360°-os talapzat

Biztonságos használat

Négy utas biztonsági rendszer
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Fénypontok

5 előre beállított forró ital gomb

Az előre beállított 40, 80, 90, és 100 °C-os

hőmérsékletbeállításokkal megfelelő

vízhőmérsékletet biztosíthat a tea, instant kávé,

leves, illetve tészta készítéséhez.

Melegen tartás funkció

Többé nem kell állandóan újraforralni a vizet. A

melegen tartás funkció gondoskodik róla, hogy

a víz a kiválasztott beállításnak megfelelő

hőmérsékletű maradjon.

- Töltés a fedélen/betöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőcsövön vagy a fedő

nyílásán át is feltölthető.

1 csészés kijelző

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó pontosan

annyi vizet forraljon fel amennyire szüksége

van, így biztosítva a termék energia- és

vízmegtakarítását, amely jelentősen csökkenti

a készülék környezetre gyakorolt káros hatását.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Vezeték nélküli, 360°-os talapzat

Mozgathatóság és elhelyezés a vezeték

nélküli, 360°-os talapzattal

Négy utas biztonsági rendszer

Négy szintű biztonsági rendszer a rövidzárlat

és a víz nélküli forralás ellen - automata

kikapcsolás, ha készen van vagy leemeli az

alapról.

Vízszűrő

A csőben található finom mikrohálós szűrőnek

köszönhetően biztos lehet benne, hogy

poharába csak tiszta folyadék kerül,

vízkőrészecskék nélkül.
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Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Szín(ek): Fekete

Fűtőelem: Rozsdamentes acél

Általános jellemzők

Vezeték nélküli

Ergonomikus markolat

Széles nyílás

Automatikus kikapcsolás

360 fokban elforgatható alapzat

Bimetál hőkapcsoló

Vezeték tárolása

Lapos fűtőelem

Betöltés fedélen vagy betöltőnyíláson

Tartozékok

Szűrő: Egyszeres szűrő

Műszaki adatok

Tároló kapacitás: 1,0 l

Tápellátás: 2400 W

Méretek

Termék méretei (sz x mé x ma): 20 x 22 x

23 cm

Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma):

32,6 x 29,5 x 23,6 cm

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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