
 

Βραστήρ.

Avance Collection

  1,7 L, 2400 W

Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας

Μαύρο μελάνι

Καπάκι με ελατήριο

 

HD9384/20

Ζεστά ροφήματα με εκπληκτική γεύση
Με ρυθμίσεις για βέλτιστη θερμοκρασία για το ρόφημά σας

Θέλετε το ρόφημά σας να έχει τέλεια γεύση; Για να γίνει αυτό, κάθε ζεστό ρόφημα πρέπει να

φτιάχνεται στη σωστή θερμοκρασία. Επιλέξτε το εικονίδιο με την κατάλληλη θερμοκρασία στο

βραστήρα και απολαύστε ένα τέλειο ρόφημα.

Ζεστά ροφήματα με εκπληκτική γεύση

5 κουμπιά προεπιλογής για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας ζεστά ροφήματα

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το νερό στη θερμ. που ορίσατε

Γρήγορος βρασμός και εύκολος καθαρισμός

Ένδειξη ενός κυπέλλου για να βράζετε μόνο όσο νερό χρειάζεστε

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό

Φίλτρο στομίου για καθαρότερο νερό και βραστήρα

Άνετη χρήση

Καπάκι και στόμιο για εύκολο γέμισμα

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Ασφαλής χρήση

Σύστημα πολυ-ασφάλειας
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Χαρακτηριστικά

5 κουμπιά προεπιλογής για ζεστά ροφήματα

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας των 40,

80, 90, 95 και 100°C εξασφαλίζουν ότι το πιο βασικό

συστατικό για το τσάι, τον στιγμιαίο καφέ, τη σούπα

ή τα νουντλ σας είναι στη θερμοκρασία που θέλετε.

Λειτ/γία διατήρησης θερμ/σίας

Δεν χρειάζεται να βράζετε συνεχώς το νερό στο

βραστήρα. Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

διασφαλίζει ότι το νερό διατηρείται ζεστό στη σωστή

θερμοκρασία για την επιλεγμένη ρύθμιση.

Καπάκι και στόμιο για εύκολο γέμισμα

Ο βραστήρας μπορεί να γεμίσει μέσω του στομίου ή

μέσω του ανοιγόμενου καπακιού.

Ένδειξη ενός κυπέλλου

Επιτρέπει στους καταναλωτές να βράζουν την

ποσότητα νερού που χρειάζονται, εξοικονομώντας

ενέργεια και νερό, συμβάλλοντας στην προστασία του

περιβάλλοντος.

Επίπεδη αντίσταση

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι

εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο

Βάση πιρουέτα 360° χωρίς καλώδιο, για εύκολη

ανύψωση και τοποθέτηση.

Σύστημα πολυ-ασφάλειας

Σύστημα πολυ-ασφάλειας κατά του βρασμού χωρίς

νερό, με αυτόματη απενεργοποίηση όταν το νερό

είναι έτοιμο ή όταν ο βραστήρας σηκώνεται από τη

βάση.

Φίλτρο στομίου

Το μικρό φίλτρο micro-mesh στο στόμιο φροντίζει

ώστε το νερό που θα ρίξετε στο φλιτζάνι σας να

είναι καθαρό και χωρίς σωματίδια αλάτων.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Φίλτρο στομίου

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργίες προϊόντος: Βάση 360 μοιρών,

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας, Προστασία

βρασμού εν κενώ, Σύστημα τύλιξης καλωδίου,

Επίπεδη αντίσταση, Εργονομική λαβή, Γέμισμα από

καπάκι και στόμιο, Καπάκι μεγάλου ανοίγματος

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα: 1,7 Α

Ρεύμα: 2400 W

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ): 236 x 356 x

236 μμ

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 200 x 270 x 230 μμ

Σχεδίαση

Χρώμα: Γραφίτης

Φινίρισμα

Υλικό θερμαντικού στοιχείου: Ανοξείδωτο ατσάλι
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