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1,7 litraa, 2400 W

Digitaalinen lämpötilan säätö

Syvä musta

Jousimekanismilla aukeava
kansi

 

HD9384/20

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

Lämpimänäpitotoiminto pitää veden halutun lämpöisenä

5 esiasetettua painiketta kuuman juoman valitsemiseen

Nopeaan keittämiseen ja helppoon puhdistamiseen

Litteä, helposti puhdistettava lämmityselementti nopeaan keittämiseen

Kaatonokan suodatin takaa puhtaamman kupin ja keittimen

Yhden kupin merkin avulla voit keittää tarvitsemasi vesimäärän

Helppokäyttöinen

Helppo täyttö kannen ja nokan kautta

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Turvallinen

Moniosainen turvajärjestelmä



Vedenkeitin HD9384/20

Kohokohdat Tekniset tiedot

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 kansi.

Litteä lämmityselementti

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu

elementti nopeaan keittämiseen ja helppoon

puhdistamiseen.

Johdoton 360° kääntyvä alusta

Johdoton 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa

kannun nostamista ja asettamista.

Moniosainen turvajärjestelmä

Moniosainen turvajärjestelmä, joka suojaa

kuiviin kiehumiselta, sekä automaattinen

virrankatkaisu, kun vesi on kiehunut

Kaatonokan suodatin

Micro Mesh -siivilä kaatonokassa takaa, että

kaadat kuppiin vain puhdasta vettä eikä

kalkkihiukkasia päädy juomaan.

 

Lisätarvikkeet

Mukana: Kaatonokan suodatin

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä

jalusta, Automaattinen virrankatkaisu,

Ylikuumenemissuoja, Johdon säilytys, Litteä

lämmityselementti, Ergonominen muotoilu,

Täyttö kannen ja nokan kautta, Kokonaan

avautuva kansi

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 1,7 V

Virta: 2400 W

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 236 x 356 x

236 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 200 x 270 x 230 mm

Muotoilu

Väri: Syvä musta

Pinnoitus

Lämmitysvastuksen materiaali:

Ruostumatonta terästä
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