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Thiết kế bắt mắt, sử dụng bền lâu

Thiết kế trong suốt giúp bạn theo dõi được lượng nước đun cần thiết

Bình đun này được thiết kế thông minh cho phép bạn nhìn thấy lượng nước đun sôi trong 

bình từ mọi góc, cũng như lọc căn vôi hiệu quả nhờ có bộ lọc vi lưới. Đun sôi hiệu quả, 

đáng tin cậy và thời gian sử dụng bền lâu.

Fast boiling and easy cleaning

• Nắp có thể tháo rời giúp dễ tiếp cận trong khi làm sạch

• Bộ lọc vi lưới cho cốc nước sạch

• Đế nhiệt phẳng, dễ lau sạch

Sử dụng an toàn

• Thiết kế chống rò rỉ hơi nước dành cho nắp, tay cầm và công tắc

• Hệ thống an toàn đa chiều

Dễ sử dụng

• Chỉ báo mực nước dễ nhìn thấy 360°

• Đế xoay tròn 360° không dây giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng

• Ngăn quấn dây điện để dễ bảo quản



 

Chỉ báo mức nước 360°

Dễ dàng đọc các chỉ báo mức nước từ mọi góc nhờ 
thiết kế trong suốt của bình. Các đường vạch thể 
hiện lượng nước và cốc nước một cách khéo léo.

Đế xoay tròn 360° không dây
Đế xoay tròn 360° không dây giúp nhấc lên và đặt 
xuống dễ dàng.

Ngăn quấn dây điện

Cuộn dây có thể được quấn lại quanh chân đế, để dễ 
dàng đặt bình đun trong phòng bếp của bạn.

Nắp có thể tháo rời

Nắp có thể tháo rời hoàn toàn giúp dễ tiếp cận trong 
khi làm sạch.

Bộ lọc vi lưới

Bộ lọc vi lưới trên vòi có thể tháo rời, giữ lại tất cả 
các cặn bẩn có kích cỡ > 180 micrômét và đảm bảo 
nước được rót vào cốc là nước sạch.

Đế nhiệt phẳng

Bộ phận ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi 
nhanh và dễ dàng làm sạch.

Chống rò rỉ hơi nước

Thiết kế chống rò rỉ hơi nước dành cho nắp, tay cầm 
và công tắc, giúp bảo vệ người dùng không tiếp xúc 
với hơi nước.

Hệ thống an toàn đa chiều
Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng đun sôi 
khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi 
nhấc bình lên khỏi đế.
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Các thông số
Xuất xứ
• Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Sức chứa: 1,5 L
• Nguồn: 2200 W
• Chiều dài dây: 0,75 m
• Tần số: 50/60 Hz

Thiết kế
• Màu sắc: Trắng bạc và Be

Khối lượng và kích thước
• Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 

223x162x254 mm
• Bộ lọc vi lưới: 180 μm

Thông số chung
• Các tính năng sản phẩm: Đế 360 độ, Tự động ngắt, 

Cất giữ dây dẫn, Đế nhiệt phẳng, Hộc chứa dây 
nguồn, Chân chống trượt

Hoàn thiện
• Vật liệu thân chính: Nhựa PP
• Vật liệu của đế nhiệt: Thép không gỉ
• Chất liệu công tắc: Nhựa PP

Dịch vụ
• Bảo hành 2 năm toàn cầu
•
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