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HD9384/20

Gorące napoje o idealnym smaku
Optymalne ustawienia temperatury dla różnych gorących

napojów

Jak uzyskać najlepszy smak napojów? Aby wydobyć maksimum smaku, należy

przygotować każdy gorący napój w idealnej dla niego temperaturze. Wybór

właściwej ikony temperatury na czajniku zapewni najlepszy smak każdego

gorącego napoju.

Gorące napoje o idealnym smaku

5 predefiniowanych przycisków do wybrania ulubionego gorącego napoju

Funkcja trzymania ciepła utrzymuje stałą temperaturę wody

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Filtr dziobka dla zachowania czystości filiżanek i czajnika

Łatwa obsługa

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezpieczeństwo użytkowania

Wieloelementowy system bezpieczeństwa



Czajnik HD9384/20

Zalety

5 predefiniowanych przycisków dla gorących

napojów

Dzięki wstępnym ustawieniom temperatury —

40, 80, 90, 95 i 100°C — woda niezbędna do

przygotowania herbaty, kawy rozpuszczalnej,

zupy czy makaronu będzie miała odpowiednią

temperaturę.

Funkcja trzymania ciepła

Nie trzeba już ponownie gotować wody.

Funkcja trzymania ciepła pozwala na

utrzymanie właściwej temperatury wody

zgodnie z wybranym ustawieniem.

Łatwe napełnianie i przykrywanie

Czajnik można napełnić po otwarciu pokrywki

lub przez dziobek.

Wskaźnik jednej filiżanki

Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile

potrzebujesz, dzięki czemu zużywa mniej

prądu i wody, pomagając chronić środowisko

naturalne.

Płaski element grzejny

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej

zapewnia szybkie gotowanie i łatwe

czyszczenie.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)

Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia

łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

Wieloelementowy system bezpieczeństwa

zabezpiecza przed włączeniem pustego

czajnika. Wyłącza się automatycznie po

zagotowaniu wody lub po podniesieniu z

podstawy.

Filtr dziobka

Wykonany z mikrosiatki filtr na dziobku

sprawia, że woda wlewana do filiżanki jest

czysta, a napój nie zawiera cząstek kamienia.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Filtr dziobka

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Obrotowa

podstawa, Automatyczne wyłączanie,

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego

czajnika, Schowek na przewód, Płaski element

grzejny, Ergonomiczny uchwyt, Napełnianie

przez pokrywkę i dziobek, Szeroko otwierana

pokrywka

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Pojemność: 1,7 L

Moc: 2400 W

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

236 x 356 x 236 mm

Wymiary produktu (D x S x W):

200 x 270 x 230 mm

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Wykończenie

Materiał elementu grzejnego: Stal szlachetna
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