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Yleiset tiedot
• Kannessa ikkuna
• Kylmäkylkinen
• Tarttumattomaksi käsitelty öljysäiliö.
• Automaattinen kannen vapautustoiminto
• Irrotettava saranallinen kansi
• Säädettävä termostaatti
• Lämpötilan merkkivalo
• Johdon säilytys
• Kahvat
• Virran merkkivalo
• Liukumattomat jalat

Tekniset tiedot
• Virta: 2000 W
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50/60 Hz
• Kapasiteetti: 1000 g
• Öljysäiliö: 2,5 l
• Johdon pituus: 1,2 m

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: Valkoinen, tehostevärinä keltainen
• Materiaalit: Muovi (PP)

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (LxKxS): 300 x 235 x 380 mm
• Laitteen paino: 3,4 kg
•
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