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температурата
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Горещи напитки с превъзходен вкус
С оптимални настройки за температурата на вашата напитка

Искате най-добрия вкус за вашата напитка? Всяка гореща напитка има идеална температура на приготвяне, при която се

разгръща нейният най-богат вкус. Изберете подходящата икона за температура върху чайника и се наслаждавайте на най-

добрия вкус на вашата напитка.

Горещи напитки с превъзходен вкус

Функцията за запазване на топлината поддържа зададената температура на водата

Екранът показва температурата на водата

Персонализиран бутон за избор на температура 40-100°C

5 предварително настроени бутона за избор на предпочитаната гореща напитка

Бързо кипване, лесно почистване

Знак за декалциране, който показва кога чайникът трябва да се почисти от накип

Филтър против накип с двойно действие за по-чиста вода и кана

Плосък нагревателен елемент за бързо загряване и лесно почистване

Индикатор за 1 чаша, за да кипвате само толкова вода, колкото ви трябва

Лесна употреба

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане и поставяне

Лесно пълнене през капака и улея

Безопасна употреба

Многостепенна система за безопасност



Електрическа кана HD9386/21

Акценти

Функция за запазване на топлината

Вече не е необходимо отново да кипвате водата.

Функцията за запазване на топлината гарантира, че

водата запазва подходящата температура за

избраната предварителна настройка.

Екранът показва температурата на водата.

Екранът показва температурата на водата, като

гарантира, че винаги знаете и постигате правилната

температура за любимата си напитка.

Персонализиран бутон за избор на температура

Персонализиран бутон, който ви позволява да

изберете определена температура между 40-100 °C,

като гарантира, че винаги получавате съвършената

гореща напитка.

5 предварително настроени бутона за горещи

напитки

Предварителни настройки на температурата за 40,

80, 90, 95 и 100°C, за да сте сигурни, че основната

съставка на вашия чай, разтворимо кафе, супа или

паста ще бъде с желаната от вас температура.

Автоматично предупреждение за декалциране

Знакът за декалциране ще светне като

предупреждение, че е време да почистите чайника

от накип.

Многостепенна система за безопасност

Многостепенна система за безопасност срещу късо

съединение и прегаряне на сухо с автоматично

изключване, когато водата е готова, или когато

вдигнете каната от основата.

Филтър против накип с двойно действие

Колекторът за накип събира частиците, които се

отделят естествено в процеса на кипване на водата.

Финият микромрежест филтър на улея за изливане

гарантира, че наливате в чашата си чиста вода, без

частици накип.

Безжична въртяща се на 360° основа

Безжична въртяща се на 360° основа за лесно вдигане

и поставяне.

Лесно пълнене през капака и улея

Можете да напълните каната през улея или като

отворите капака.

Плосък нагревателен елемент

Скритият елемент от неръждаема стомана осигурява

бързо варене и лесно почистване.

Индикатор за една чаша

Позволява да кипнете само толкова вода, колкото ви

е необходима, с което спестява енергия и вода и

допринася за опазване на околната среда.
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Спецификации

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Metal

Нагревателен елемент: Неръждаема стомана

Общи спецификации

Безжични

Ергономично захващане

Широк отвор с капак

Прибиране на кабела

Автоматично изключване

Предпазване срещу прегаряне

основа 360 градуса

Пълнене през капака или през улея за изливане

Плосък нагревателен елемент

Аксесоари

Филтър: Двоен филтър

Технически данни

Предупреждение за декалциране: Да, със светлина

Автоматична система за декалциране

Вместимост: 1,7 л

Захранване: 2400 W

Размери

Размери на изделието (ШxДxВ): 20 x 27 x 23 см

Размери на опаковката (ШxДxВ): 23,6 x 35,6 x

23,6 см

Сервиз

2 години международна гаранция
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