
Každodenní použití se zaručenými výsledky

ELEMENT KI280D30
Nerezová rychlovarná konvice Tefal Element 1,7 l KI280D30

KI280D30  

 

 Své horké nápoje můžete denně připravovat ve varné konvici Tefal Element s atraktivním designem a robustní
nerezovou rukojetí. Tato výkonná, velkoobjemová nerezová varná konvice je ideální pro chvilky strávené s rodinou
či přáteli. Velmi jednoduše se použivá díky precizně tvarovanému hrdlu, snadnému plnění a automatickému
otevírání víka. Ryska na rukojeti umožňuje pohodlné sledování hladiny vody, zatímco vyjímatelný filtr proti
vodnímu kameni pomáhá udržovat varnou konvici i vodu neustále čistou.

 



VÝHODY PRODUKTU

Atraktivní design v kombinaci s precizním zpracováním.
Velmi jednoduché používání díky precizně tvarovanému hrdlu, snadnému plnění a
automatickému otevírání víka.

Skryté topné těleso
Dosažení varu během okamžiku a snadné čištění

Vyjímatelný filtr proti tvorbě vodnímu kamenu
Pro snadné udržení varné konvice i vody v čistotě.

Automatické otevírání víka
S velkým otvorem pro snadné plnění a čištění.

Hladina vody
Ryska na rukojeti. Snadný způsob sledování vodní hladiny.

Spínač
Automatický spínač s kontrolkou.

Základna otočná o 360°
Bezdrátová pro snadné použití, vaše varná konvice tak zůstane pevně na svém místě.



ObalObal

Další obrázky produktu

Snadné plnění
Naplňte konvici snadno bez nutnosti otevírání víka.

Objem 1,7 l
Ideální pro drahocenné chvíle s rodinou a přáteli.

Příkon 2400 W
Připravte si horký nápoj během okamžiku.

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
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Příkon [2000 - 2400 W]

Materiál konstrukce Nerezová ocel

Ukazatel hladiny vody ANO

Víko Automatické otevírání

360° rotační základna ANO

Objem [1.7 L]

Topné těleso Skrytý

Uložení kabelu ANO

Antimikrobiální ochrana produktu NE

Tlačítko zapnuto/vypnuto ANO

Světelná kontrolka ANO

Filtr vápenatých usazenin Odnímatelný

Bezdrátové ANO

Automatické zastavení ANO

Barva NEREZ A ČERNÁ

Záruka 2 ROKY

Příslušenství NE

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211002851

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3045386377930
EAN UC : 3045386377930

3 18 4 72
C20 : 2 490
C40 : 5 100
HQ4 : 5 910

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 240 x 160 x 235 (mm) 226 x 190 x 220 (MM) 589 x 245 x 243 (MM) 1 200 x 800 x 1 106 (MM)

Hmotnost 1040 (g) 1,464 (KG) 4,392 (KG) 126,408 (KG)


