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1,7 l 2400 W

Digitálne ovládanie teploty

Atramentová čierna

Odpružené veko

 

HD9384/20

Horúce nápoje s lahodnou chuťou
S optimálnymi nastaveniami teploty pre váš nápoj

Túžite po dokonalej chuti vášho nápoja? Na dosiahnutie maximálneho pôžitku by

sa každý horúci nápoj mal pripravovať pri optimálnej teplote. Vďaka možnosti

výberu správnej teploty na tejto kanvici si teraz môžete vychutnať tú najlepšiu chuť

vášho horúceho nápoja.

Horúce nápoje s lahodnou chuťou

5 tlačidiel predvolieb na výber vášho obľúbeného horúceho nápoja

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa Vami nastavenej teploty

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Ukazovateľ jednej šálky na prípravu len potrebného množstva vody

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Filter na výpuste pre čistejšiu šálku aj kanvicu

Jednoduchá obsluha

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezpečné použitie

Viacnásobný bezpečnostný systém



Kanvica HD9384/20

Hlavné prvky

5 tlačidiel s predvoľbami horúcich nápojov

Predvolené nastavenia teploty 40, 80, 90, 95

a 100 °C zabezpečia, že základná prísada

vášho čaju, instantnej kávy, polievky alebo

cestovín bude mať požadovanú teplotu.

Funkcia udržania teploty

Už nemusíte vodu opätovne zohrievať. Funkcia

udržania teploty zabezpečí, že voda bude mať

stále tú správnu teplotu podľa zvoleného

nastavenia.

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo

otvorením veka.

Ukazovateľ jednej šálky

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také

množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí

energiu a vodu, čím prispieva k ochrane

životného prostredia.

Skrytý vyhrievací článok

Nerezové skryté teleso zaručuje rýchly ohrev a

jednoduché čistenie.

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezkáblová 360° kruhová základňa pre

jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni

varom naprázdno a umožňuje automatické

vypnutie po skončení prípravy alebo zdvihnutí

zo základne.

Filter na výpuste

Filter s jemnou mikrosieťkou na výpuste zaistí,

že voda vo vašej šálke je vždy čistá a v nápoji

nikdy neskončia žiadne čiastočky vodného

kameňa.

 



Kanvica HD9384/20

Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Filter na výpuste

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: 360 stupňová základňa,

Automatické vypnutie, Ochrana proti varu

naprázdno, Odkladanie kábla, Skrytý

vyhrievací článok, Ergonomická rukoväť,

Plnenie cez veko a výlevku, Široké otváracie

veko

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Technické špecifikácie

Kapacita: 1,7 D

Príkon: 2400 W

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (D x Š x V): 236 x 356 x

236 mm

Rozmery produktu (D x Š x V): 200 x 270 x

230 mm

Dizajn

Farba: Atramentová čierna

Povrchová úprava

Ohrevný článok materiálu: Nehrdzavejúca oceľ
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