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ECG RK 1893

Digitouch White

Duplafalú vízforraló

hőfokszabályzóval

Termékkód: 100001467838

EAN: 8592131308572











A dupla falnak köszönhetően nem égeti meg a

kezét

Pontosan beállítható hőmérsékletek

Különböző típusú teák és bébiételek precíz

elkészítése

Rozsdamentes belső palást, extra hosszú

élettartammal

Optimális térfogat: 1,7 liter

 Duplafalú „COOL TOUCH” kivitel,

csökkenti az égési sérülések

kockázatát – a külső palást műanyag

/ a belső palást rozsdamentes acél

SUS 316

 5 hőmérséklet üzemmód a

különböző típusú teákhoz, meleg

italokhoz és bébiételekhez

 A belső fal és fenék anyaga hosszú

élettartamot biztosító SUS 316

rozsdamentes acél

 Elektronikus vízhőmérséklet

szabályozás (40-55-80-90-100 °C)

 Melegen tartás funkció (max. 12

óra)

 Nagy és jól olvasható LED kijelző,

érintős működtető panellel a

kannán:

- mutatja a víz aktuális hőmérsékletét

 Hőmérséklet beállítása a kannán

található érintős működtető panel

segítségével:

 Víz felforralása 100°C-ra

- Víz 100 °C-ra való felforralása utáni

hőmérsékleten tartás (40-55-80-90 °C)

- Víz felforralása nélküli hőmérsékletre

melegítés és hőmérsékleten tartás (40-

55-80-90 °C)

 Kiváló minőségű és rendkívül

tartós STRIX középcsatlakozó

 Rejtett fűtőtest

 360°-os talp és hálózati kábel

tároló

 Automatikus kikapcsolás

üzemmód: víz nélküli bekapcsolás

esetén / forráspont elérése után /

kanna talpról való levétele esetén

 Fény- és hangjelzés

 Térfogat: 1,7 l

 Névleges feszültség: 220-240 V ~

50-60 Hz

 Névleges teljesítményfelvétel:

1850–2200 W
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Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel

(W) 1850-2200

Névleges

feszültség (V/Hz) 220-240 ~ 50/60

Áramellátás Tápkábel

Tápkábel hossza

(cm) 70

Biztosíték Igen

Termékjellemzők

Rejtett fűtőtest Igen

Középcsatlakozó 1.7

Kapacitás (l) Nem

Kivehető és

mosható vízkő

elleni filter Nem

Vízhőmérséklet

beállítás Igen

Vízszint jel Igen

Automatikus

kikapcsolás (víz

nélküli forralás

esetén) Igen

Üzemeltetés jelzés Nem

Hangjelzés Igen

Hangjelzés Igen

360°-ban

elforgatható

alappal és

kábelfelcsévéléssel Nem

Csúszásgátló talpak Igen

Kivitel

Szín Fehér

Anyag Műanyag

162

228

264

1.2

Tömeg & méretek

SZÉLESSÉG (MM)

MAGASSÁG (MM)

HOSSZÚSÁG (MM)

TÖMEG (KG)

173

230

260

1.7

Tömeg & méretek (Brutto)

CSOMAGOLÁSI SZÉLESSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI MAGASSÁG (MM)

CSOMAGOLÁSI MÉLYSÉG (MM)

CSOMAGOLÁSI TÖMEG (KG)
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