
Grelnik vode
 

1,5 l

2200 W

Brušena kovina

 
HD9302/21

Trpežna zasnova
Na rjo odporno nerjavno jeklo

Kovinski električni grelnik vode HD9302 je izdelan iz nerjavnega jekla in zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je

varen in ima dolgo življenjsko dobo

Trpežen kovinski grelnik vode

Izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega jekla, varen in trpežen

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu

Hitro kuhanje in enostavno čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Filter proti vodnemu kamnu za čisto vodo

Preprosta uporaba

Popolnoma snemljiv zgibni pokrov omogoča enostavnejše čiščenje

Jasna oznaka nivoja vode

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Navijalnik kabla za shranjevanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje



Grelnik vode HD9302/21

Značilnosti

Trpežen kovinski grelnik vode

Trpežen in elegantno oblikovan kovinski grelnik

vode, izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega

jekla, z dolgo življenjsko dobo.

Upravljanje grelnika vode

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode,

zasnovano v Združenem kraljestvu.

Ploščati grelni element

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja

hitro vretje in enostavno čiščenje.

Filter proti vodnemu kamnu

Snemljiv filter proti vodnemu kamnu za čisto

vodo in čistejši grelnik vode.

Zgibni pokrov, popolnoma snemljiv

Popolnoma snemljiv zgibni pokrov omogoča

enostavnejše čiščenje.

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali

zgibni pokrov.

Indikator nivoja vode

Jasna oznaka nivoja vode na hrbtnem delu.

Navijalnik kabla za shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako

grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno

dvigovanje in postavljanje.

 



Grelnik vode HD9302/21

Specifikacije

Oblikovne specifikacije

Barva: Črna

Grelni element: Nerjavno jeklo

Ohišje: Nerjavno jeklo

Materiali: Polipropilen (PP)

Splošne specifikacije

Preprosto polnjenje skozi dulec

Široko odpiranje pokrova

Shranjevanje kabla

360-stopinjski podstavek

Polnjenje skozi pokrov in dulec

Ploščati grelni element

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2200 W

Servis

2-letna mednarodna garancija
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