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Băuturi fierbinţi gustoase
Cu setări optime de temperatură pentru băutura dvs.

Sunteţi în căutarea gustului perfect pentru băutura dvs.? Pentru a obţine maximul de aromă, fiecare băutură

fierbinte ar trebui preparată la o temperatură ideală. Alegând corect pictograma de temperatură de pe

fierbătorul dvs., vă puteţi bucura de gustul optim al băuturii dvs. fierbinţi.

Băuturi fierbinţi gustoase

5 butoane pentru băuturi fierbinţi presetate pentru băutura dvs. fierbinte preferată

Funcţia de păstrare cald vă permite să păstraţi apa la temperatura setată

Fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care aveţi nevoie

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Filtrul gurii de scurgere pentru o ceaşcă şi un fierbător mai curate

Uşor de utilizat

Umplere uşoară prin capac şi gură

Bază Pirouette 360° fără fir

Sigur în utilizare

Sistem de siguranţă cu patru căi



Fierb. HD9380/20

Repere

5 butoane pentru băuturi fierbinţi presetate

Setări de temperatură presetate de 40, 80, 90

şi 100 °C pentru a vă asigura că ingredientul de

bază pentru ceai, cafea instant, supă sau tăiţei

se află la temperatura care vă convine.

Funcţia de păstrare cald

Nu mai trebuie să fierbeţi apa continuu.

Funcţia de păstrare a căldurii vă asigură că apa

este păstrată caldă la temperatura corectă

pentru presetarea respectivă.

Umplere uşoară prin capac şi gură

Fierbătorul poate fi umplut prin gură sau prin

deschiderea capacului.

Indicator pentru o ceaşcă

Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea

de apă de care au nevoie şi economisind

aşadar energie şi apă, contribuind la un mediu

mai sănătos.

Element de încălzire plat

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură

fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Bază Pirouette 360° fără fir

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi

amplasare uşoare.

Sistem de siguranţă cu patru căi

Sistemul de siguranţă cu patru căi împotriva

scurtcircuitului şi împotriva încălzirii în gol, cu

oprire automată atunci când este gata sau

când este ridicat de pe bază.

Filtrul gurii de scurgere

Filtrul cu microsită fină al gurii de scurgere vă

asigură că apa pe care o turnaţi în ceaşcă este

curată şi că nicio particulă de calcar nu va

ajunge în băutura dvs.
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Specificaţii

Specificaţii de design

Culori: Negru

Element de încălzire: Oţel inox

Specificaţii generale

Fără fir

Mâner ergonomic

Capac cu deschidere largă

Oprire automată

bază 360 grade

Protecţie fierbere uscată

Sistem stocare cablu

Element de încălzire plat

Capac şi gură de umplere în acelaşi timp

Accesorii

Filtru: Filtru unic

Specificaţii tehnice

Capacitate: 1,0 l

Alimentare: 2400 W

Dimensiuni

Dimensiuni produs (lxAxÎ): 20 x 22 x 23 cm

Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 32,6 x

29,5 x 23,6 cm

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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