Kotliček
Avance Collection
1,7 l moči 2400 W
Digitalna nastavitev
temperature
Brušena kovina
Vzmetni pokrov

Izjemno okusni topli napitki
Z optimalnimi nastavitvami temperature za vaš napitek

HD9384/20

Iščete optimalen okus napitka? Da zagotovite najboljši okus, vroče napitke
pripravljajte pri idealni temperaturi. Z izbiro prave ikone temperature na kotličku si
lahko zagotovite optimalen okus za vroči napitek.
Izjemno okusni topli napitki
5 gumbov za vroče napitke omogoča izbiro želenega vročega napitka
Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi
Hitro kuhanje in enostavno čiščenje
Z oznako za eno skodelico lahko zavrete le potrebno količino vode
Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje
Filter z dulcem za čistejša skodelico in kotliček
Preprosta uporaba
Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec
Brezžični vrtljivi podstavek (360°)
Varno za uporabo
Večstopenjski varnostni sistem

Kotliček

HD9384/20

Značilnosti
5 gumbov za vroče napitke

Indikator za eno skodelico

Večstopenjski varnostni sistem

Nastavitev temperature na 40, 80, 90, 95 in
100 °C omogoča idealno temperaturo osnovnih
sestavin za pripravo čaja, instant kave, juhe ali
rezancev.

Uporabnikom omogoča, da zavrejo le toliko
vode, kot jo potrebujejo in tako prihranijo pri
energiji in vodi ter prispevajo k boljšemu
okolju.

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje
kratek stik in izsušitev kotlička s samodejnim
izklopom ob pripravi ali v primeru dviga s
podstavka.

Funkcija ohranjanja toplote

Ploščati grelni element

Filter z dulcem

Vode vam ne bo več treba ponovno zavreti.
Funkcija ohranjanja toplote zagotavlja, da je
voda vedno topla in prave temperature za
izbrano prednastavitev.

Zakriti element iz nerjavnega jekla zagotavlja
hitro vretje in enostavno čiščenje.

Fini mikro mrežasti ﬁlter na dulcu zagotavlja,
da v napitek vedno nalijete čisto vodo brez
vodnega kamna.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°)

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno
dvigovanje in postavljanje.
Kotliček lahko napolnite skozi dulec ali
odprtino v pokrovu.

Kotliček
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Speciﬁkacije
Oblikovne speciﬁkacije
Barva: Črna
Grelni element: Nerjavno jeklo

Shranjevanje kabla
Ploščati grelni element
Polnjenje skozi pokrov in dulec

Splošne speciﬁkacije
Brezžično
Ergonomski ročaj
Široko odpiranje pokrova
Samodejni izklop
360-stopinjski podstavek
Samodejni varnostni izklop

Nastavki
Filter: Dvojni ﬁlter
Tehnične speciﬁkacije
Zmogljivost: 1,7 l
Napajanje: 2400 W
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Dimenzije
Dimenzije izdelka (Š x G x V): 20 x 27 x 23 cm
Dimenzije embalaže (Š x G x V): 23,6 x 35,6 x
23,6 cm
Servis
2-letna mednarodna garancija

