SELEC'TEA KI4009
Konvice z nerezové oceli Tefal SelecTea KI4009RU o objemu 1,5 l a
volbou teploty
KI4009RU

Přesná volba teploty, vhodné pro všechny teplé nápoje
Konvice Tefal Selec'Tea o objemu 1,5 l s nastavitelnou teplotou. S elektrickou konvicí Selec'Tea z nerezové oceli,
s nastavitelnou teplotou a 40minutovou funkcí udržení teploty si budete moci vychutnat teplé nápoje přesně tak,
jak je máte rádi.

VÝHODY PRODUKTU
Výběr z 5 teplot
Připravujte dokonale teplé nápoje a čaje dle vaší chuti a potřeb.

Funkce 40minutového udržování teploty
Udržujte tu správnou teplotu vody a dolijte si šálek, kdykoliv se vám zlíbí.

Skryté topné těleso
Pro rychlé vaření a praktické čištění vnitřku nádoby.

Objem: 1,5 l vody
Ideální pro vzácné chvíle s rodinou a přáteli.

Vyjímatelný odvápňovací filtr
Udržuje vaši konvici a vodu čistou.

Základna s možností otočení o 360°
Bezdrátová konvice, která pevně sedí na své základně.

Asistované otevírání víka
Velký otvor pro snadné plnění a čištění.

Hladina vody
Po stranách dvě velká okénka pro sledování hladiny vody. Chytrý způsob pro sledování hladiny
vody.

Digitální displej
Digitální displej s přesným ukazatelem teploty.

Signalizační světlo, které v reálném čase ukazuje teplotu vody
Světelný ukazatel mění barvu se vzrůstající teplotou vody až k varu.

Opravitelný výrobek - 10 let
Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Obal

VLASTNOSTI PRODUKTU
7211002342
Příkon

2000 - 2400 W

Materiál konstrukce

Nerezová ocel

Ukazatel hladiny vody

ANO

Víko

Asistované otevírání

360° rotační základna

ANO

Objem

1.5 L

Topné těleso

Skrytý

Uložení kabelu

ANO

Plnicí hubice

ANO

Přepínač zapnuto/vypnuto

ANO

Světelná kontrolka

ANO

Filtr vápenatých usazenin

Odnímatelný

Regulátor teploty

Elektronický

Bezdrátové

ANO

Automatické zastavení

ANO

Barva

Tmavé béžová a černá

Záruka

1 ROK

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 8000035966

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3016661148590
EAN UC : 3016661148590

8

32

2

64

C20 : 3 200
C40 : 6 512
HQ4 : 7 544

Rozměry
Hmotnost

Nezabalený produkt
150 x 210 x 245 (mm)
1.02 (kg)

Zabalený produkt
197 x 178 x 236 (MM)
1,525 (KG)

Standardní balík
405 x 370 x 492 (MM)
12,2 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 1 130 (MM)
97,6 (KG)
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