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Blæksort

Låg med fjederlukkemekanisme

 

HD9384/20

Velsmagende varme drikke
Med optimale temperaturindstillinger til din drik

Søger du den optimale smag til din drik? For at få den maksimale smag bør hver

enkelt varme drik tilberedes ved en ideel temperatur. Ved at vælge det rigtige

temperaturikon på elkanden kan du nu nyde din varme drik med optimal smag.

Velsmagende varme drikke

Holde varm-funktionen holder vandet på den indstillede temperatur

5 forudindstillede knapper til valg af din foretrukne varme drik

Hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Hældetud med filter sikrer renere kop og kande

1-kops-indikatoren sikrer, at du kun koger den mængde vand, du har brug for

Nem at anvende

Nem påfyldning via låg og tud

Basisenhed med 360° centerkobling

Sikker brug

Multisikkerhedssystem



Elkande HD9384/20

Vigtigste nyheder Specifikationer

Holde varm-funktion

Du behøver ikke længere hele tiden at koge

vandet. Varmholdefunktionen sikrer, at vandet

holdes varmt ved den rigtige temperatur for den

valgte forudindstilling.

Nem påfyldning via låg og tud

Elkanden kan fyldes via tuden eller ved at

åbne låget.

Fladt varmelegeme

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer

hurtig kogning og nem rengøring.

Basisenhed med 360° centerkobling

Basisenhed med 360° centerkobling sikrer nem

løft og placering.

Multisikkerhedssystem

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med

automatisk slukning, når vandet er klar

Filter på udløbstud

Fintmasket filter i hældetuden sikrer, at det

vand, du hælder i koppen, er rent, og at der

ikke kommer kalkpartikler i din drik.

 

Tilbehør

Inklusive: Filter på udløbstud

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: 360° basisenhed, Auto-

sluk, Sikring mod tørkogning,

Ledningsopbevaring, Fladt varmelegeme,

Ergonomisk greb, Påfyldning via låg og tud,

Låg med bred åbning

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1,7 L

Strøm: 2400 W

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 236 x 356 x

236 mm

Produktets mål (L x B x H): 200 x 270 x

230 mm

Design

Farve: Blæksort

Overflade

Varmelegemets materiale: Rustfrit stål
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