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1 l, 2400 W

branco e laranja

 

HD4680/55
Fervura rápida e simples
Resistência plana, potente e fácil de limpar

Não seria óptimo ferver água em alguns segundos e limpar o jarro facilmente? A

resistência plana permite-lhe ferver água rapidamente e é fácil de limpar. O filtro

anti-calcário lavável fornece-lhe água limpa e, consequentemente, bebidas mais

puras.

Fácil de experimentar

Tampa articulada com abertura grande para facilidade de enchimento e limpeza

Indicador do nível de água de leitura fácil

Enrolador do cabo para arrumação fácil

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e posicionar facilmente

Fervura rápida e limpeza fácil

Resistência plana para fervura rápida e limpeza fácil

Filtro duplo anti-calcário para uma chávena de água limpa

Utilização segura

Exterior frio para um contacto seguro

Sistema de segurança de quatro níveis



Jarro HD4680/55

Destaques Especificações

Tampa articulada

Tampa articulada e abertura grande para

facilidade de enchimento e limpeza,

impedindo também o contacto com o vapor.

Resistência plana

Resistência plana para fervura rápida e

limpeza fácil

Filtro anti-calcário

Filtro duplo anti-calcário para uma chávena de

água limpa e um jarro mais limpo.

Base rotativa a 360° sem fios

Base rotativa a 360° sem fios para levantar e

posicionar facilmente.

 

Especificações de design

Cor(es): branco e laranja

Materiais: Elemento de aquecimento: Aço

inoxidável, Compartimento: Polipropileno/

ABS, Interruptor e suporte de ferramentas:

Polipropileno

Especificações gerais

Sem fios

Suporte antideslize

Pega ergonómica

Enchimento fácil pelo bico

Tampa de abertura larga

Compartimento do fio

Desactivação automática

Protecção contra funcionamento a seco

Base de 360 graus

Possibilidade de enchimento pela tampa ou

bico

Resistência plana

Especificações Técnicas

Capacidade: 1,0 l

Alimentação: 2000-2400 W

Comprimento do cabo: 0,75 m

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Dimensões

Dimensões da embalagem (LxPxA):

21,3x17,6x25 cm

Assistência

2 anos de garantia mundial
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