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Musta/Hopea
General information

Tämä yhden kupin Nedis®-kahvinkeitin sopii täydellisesti 
kiireisiin aamuihin. 
Se valmistaa jokaisella käyttökerralla tarpeeksi kahvia 
täyttämään mukana toimitetun matkamukin. Sinun ei 
tarvitse tuhlata aikaa kahvin kaatamiseen tavallisista 
kupeista tai kahvikannusta matkamukiin, mikä minimoi 
myös tiskien määrän. 
Käyttämällä ajastinta voit olla entistäkin tehokkaampi ja 
ajastaa kahvin valmistumaan juuri silloin, kun haluat. 
Napsauta vain kansi paikalleen ja suuntaa kohti päivän 
haasteita. 
Jos unohdat sammuttaa kahvinkeittimen, virta katkeaa 
automaattisesti, kun laite on ollut jonkin aikaa 
käyttämättömänä.

Features

• Automaattinen sammutus - turvallinen ja energiatehokas
• Ajastin - kahvi on valmiina silloin, kun sinulle parhaiten 
sopii
• Sininen LCD-näyttö - näyttää todellisen ajan
• Kompakti malli ja tyylikäs ruostumatonta terästä oleva 
pinta tai kiiltävän musta pinta - sopii jokaiseen 
sisustukseen ja jokaiseen keittiöön
• Mukana kannellinen matkamuki - sopii auton 
mukitelineeseen
• Kuppi on eristetty kaksinkertaisella seinällä - kahvi pysyy 
kuumana ja muki on ulkopuolelta viileä 
• Tippalukko pitää keittiötason puhtaana

Specifications

Väri: Musta / Hopea
Merkkivalo: Kyllä
Lämpimänäpito-ominaisuus: Ei
Liukumaton pohja: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi / Ruostumaton Teräs
Virtakaapelin pituus: 0.80 m

Sales information

Order code: KACM310FBK
Product 
description:
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Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 220 mm 310 mm 160 mm 1300 g
6 455 mm 330 mm 490 mm 8140 g



Vedentason ilmaisin: Kyllä
Johdon säilytystila: Ei
Paino: 900 g
Automaattinen 
virrankatkaisu:

Kyllä

Korkeus: 280 mm
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Tippalukko: Kyllä
Kahvin tyyppi: Kahvisuodatin
Vesisuodatin: Ei
Syvyys: 175 mm
Leveys: 125 mm
Kahvipannun tyyppi: Tuplaseinäinen matkamuki
Kestosuodatin: Kyllä
Kääntyvä suodatinpidike: Ei
Maksimi kapasiteetti: 0.4 l
Kuppien lukumäärä: 1
Maksimi virrankulutus: 750 W
Käynnitysajastin: Kyllä

Package contents

Kahvinkeitin
Kannellinen matkamuki
Pika-aloitusopas
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