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Heerlijke warme dranken
5 voorkeuzeknoppen voor selectie van uw favoriete

Op zoek naar de optimale smaak voor uw drank? Om maximale smaak te

verkrijgen, moet elke warme drank op de ideale temperatuur worden bereid. Door

uw waterkoker in te stellen op de juiste temperatuur, geniet u van de optimale

smaak van uw warme drank.

Heerlijke warme dranken

5 voorkeuzeknoppen voor een selectie van uw favoriete warme dranken

De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

Tuitfilter voor een schonere kop en waterkoker

Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

Dankzij de eenkopsaanduiding hebt u altijd de juiste hoeveelheid water

Eenvoudig te realiseren

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Eenvoudig vullen via deksel en tuit

Veilig in gebruik

Veelzijdig beveiligingssysteem



Waterkoker HD9385/21

Kenmerken

Eenvoudig vullen via deksel en tuit

De waterkoker kan worden gevuld via de

schenktuit of door het scharnierdeksel te

openen.

Eenkopsaanduiding

Zo wordt verzekerd dat de consument precies

genoeg water kookt. Hierdoor kan energie en

water worden bespaard, wat bijdraagt aan een

beter milieu.

Plat verwarmingselement

Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt

voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Veelzijdig beveiligingssysteem

Veelzijdig beveiligingssysteem tegen

droogkoken, met automatische

uitschakelfunctie als de waterkoker klaar is of

van de voet wordt genomen.

5 voorkeuzeknoppen voor warme dranken

De vooringestelde temperatuurinstellingen

voor 40, 80, 90, 95 en 100 °C zorgen ervoor

dat het basisingrediënt voor uw thee,

oploskoffie, oplossoep of noodles precies de

juiste temperatuur heeft.

Warmhoudfunctie

U hoeft uw water niet meer opnieuw te

verwarmen. De warmhoudfunctie zorgt ervoor

dat het water op de juiste temperatuur blijft

voor de geselecteerde instelling.

Tuitfilter

Het fijnmazige filter op de tuit zorgt ervoor dat

het water dat u in uw kop giet schoon is en dat

er geen kalkdeeltjes in uw drinken

terechtkomen.

Snoerloze draaivoet van 360°

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig

optillen en plaatsen.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Verwarmingselement: Roestvrij staal

Kleur(en): Metaal

Algemene specificaties

Draadloos

Ergonomische handgreep

Deksel met brede opening

Opbergvak voor snoer

Automatische uitschakeling

Droogkookbeveiliging

Voet met draaihoek van 360 graden

Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

Plat verwarmingselement

Accessoires

Filter: Dubbelfilter

Technische specificaties

Capaciteit: 1,7 l

Vermogen: 2400 W

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h): 20 x 27 x

23 cm

Afmetingen verpakking (b x d x h): 23,6 x 35,6

x 23,6 cm

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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