
Kuumavesiannostelija | 2,7 L | Digitaalinen

General information

Tämän tyylikkään kuumavesiannostelijan avulla saat 
kuumaa vettä muutamassa sekunnissa yhdellä 
painalluksella. Vettä ei tarvitse lämmittää etukäteen, eikä 
lämpenemistä tarvitse odottaa. Toisin kuin 
vedenkeittimissä, kuumavesiannostelijassa ei ole 
kuumennettavan veden vähimmäismäärää, sillä se toimii 
jatkuvan lämmittämisen periaatteella. Se lämmittää vain 
sen verran vettä kuin tarvitset. Näin säästät aikaa ja 
energiaa.

Voit valita viidestä eri tilavuudesta ja seitsemästä 
lämpötilavaihtoehdosta. Lämmitä vesi hetkessä 
huoneenlämpöisestä höyryävän kuumaksi teetä tai 
pikanuudeleita varten.

Voit valita lämpötilan ja vesimäärän (100 ml - 2,7 l) 
kosketusnäytöltä. Laitteessa on myös pikavalintapainike 
vauvanruokien lämmittämiseen (40 °C). Nokan alle 
mahtuu enintään 16 cm:n korkuinen kuppi.
Helppo täyttää irrotettavan säiliön ansiosta. Varoittaa, jos 
vesi on vähissä tai laitteessa on kalkkijäämiä. Irrotettava 
valumisastia helpottaa puhdistamista. Laitteessa on 
tyhjäksi kiehumisen esto ja ylikuumenemissuojaus.
Sopii käytettäväksi vedensuodattimen kanssa.

Features

Sales information

Order code: KAWD300FBK
Product description:Kuumavesiannostelija | 2,7 L | 

Digitaalinen
Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 200 mm 360 mm 320 mm 2600 g
4 410 mm 360 mm 640 mm 12840 g



• Kuumenna haluamasi määrä vettä tiettyyn lämpötilaan 
yhdellä painikkeen painalluksella
• Suora valintapainike optimaaliseen veden lämpötilaan 
vauvanruokalle (40 ° C) 
• Säästä energiaa - keittää veden kiehuvaksi 8 sekunnissa
• Lapsilukitus ja ylikuumenemissuoja parantaa 
käyttöturvallisuutta
• Läpinäkyvä vesimäärän mittari ja digitaalinen näyttö 
helpottavat käyttöä
• Irrotettava valumisastia on helppo puhdistaa
• Tyylikäs muotoilu ruostumattomasta teräksestä
• Kalkkikertymien seuranta ilmoittaa, milloin kalkinpoisto 
on tarpeen
• Mukana suodatinkotelo lisävarusteena saatavaa 
vedensuodatinta varten

Specifications

Virtapistoke: Schuko / Tyyppi F (CEE 7/7)
Materiaali: Muovi
Väri: Alumiini/Musta
Käyttö: Juoman Valmistaminen
Ominaisuus: Pöytä / Näyttö / Säädettävä Veden Virtaus / 

Taloudellinen / Kosketa painikkeita / 6 
Lämpöasetusta

Johdon pituus: 1.0 m
Tulojännite: 220 - 240 VAC
Kapasiteetti: 2.7 l

Package contents
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