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Elsődleges szempont a tartósság
Tartós használatra készült

A stílusos, titánium színű fém vízforraló rozsdamentes acélból készült, az Egyesült Királyságban formatervezett

hőmérséklet-szabályozóval. Biztonságos készülék, hosszú élettartammal

Tartós fém vízforraló

Rozsdamentes acélból készült, tartós és biztonságos kialakítás

Az Egyesült Királyságban tervezett, biztonságos és megbízható kialakítású, szabályozható működésű vízforraló.

Gyors forralás és könnyű tisztíthatóság

A lapos fűtőelem elősegíti a gyors forralást és a könnyű tisztítást

Vízkőszűrő a tiszta forró vízért

Könnyen használható

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

Könnyen leolvasható vízszintjelzés

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás és a vízfeltöltés megkönnyítése érdekében

Vezetékfelcsévélő - az egyszerű tárolás érdekében

Fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt állapotban van

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talppal

Biztonságos használat

Többrétű biztonsági rendszer a rövidzárlat és a víz nélküli forralás megelőzésére
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Fénypontok

Tartós fém vízforraló

A rozsdamentes acélból készült, tartós és

stílusos vízforralót garantáltan hosszú

élettartamra tervezték.

Szabályozható működésű vízforraló

Az Egyesült Királyságban tervezett,

biztonságos és megbízható kialakítású,

szabályozható működésű vízforraló.

Lapos fűtőelem

A rejtett rozsdamentes acél fűtőelem gyors

forralást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé.

Vízkőszűrő

Kivehető vízkőszűrő a tiszta vízért és tisztább

vízforralóért.

Rugós fedél

Nagy nyílással ellátott rugós fedél a tisztítás

és a vízfeltöltés megkönnyítése, és a gőztől

való védelem biztosítása érdekében.

- Töltés a fedélen/kitöltőnyíláson

A vízforraló a kiöntőnyílás vagy a fedő

nyílásán át is feltölthető.

Vízszintjelző

Könnyen leolvasható vízszintjelzés

Vezetékfelcsévélő - az egyszerű tárolás

érdekében

A kábel feltekerhető a tartórészre, így a

készülék egyszerűen elhelyezhető a

konyhában.

Jelzőfény

A be-/kikapcsoló gombon található elegáns

fény jelzi, amikor a vízforraló bekapcsolt

állapotban van.

Pirouette 360°-os középponti csatlakozó

Egyszerű elhelyezés a vezeték nélküli, 360°-

ban elfordítható talppal.

Többrétű biztonsági rendszer

Többrétű biztonsági rendszer a rövidzárlat és a

víz nélküli forralás ellen - automata

kikapcsolás, ha készen van vagy leemeli az

alapról.

 



Vízforraló HD9322/82

Műszaki adatok

Kivitelezési jellemzők

Fűtőelem: Rozsdamentes acél

Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél

A kapcsoló anyaga: Polipropilén (PP)

Általános jellemzők

Vezetéktárolás

Automatikus kikapcsolás

Szárazforralás elleni védelem

360 fokban elforgatható talp

Betöltés fedélen vagy kitöltőnyíláson

Lapos fűtőelem

Rugós fedélnyílás

Műszaki adatok

Tároló kapacitás: 1,7 l

Tápellátás: 2200 W

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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