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Tämä Nedis®-vedenkeitin vakuuttaa sekä tyylillään että 
tehokkuudellaan. Sen tilavuus on 1,7 litraa. 2 150 watin 
tehon ansiosta teevesi on valmista hetkessä.

Klassinen muotoilu ja analoginen lämpömittari antavat 
keittimelle retrotyylisen ulkonäön ja tunnun, ja 
mattapinnoitteen ansiosta se on tyylikäs lisä jokaiseen 
keittiöön. 

Johdoton, 360 astetta kääntyvä kiertoalusta helpottaa 
nostamista. 
Lämmityselementti on suojattu, mikä ehkäisee 
kalkkikertymien syntymistä. Keittimen suodatin on 
irrotettava, mikä tekee myös puhdistuksesta todella 
helppoa ja takaa hyvältä maistuvan veden.

Features

• 360 astetta kääntyvän kiertoalustan ansiosta keitin on 
helppo irrottaa ja asettaa takaisin
• Johdoton - helppo täyttö ja kaato
• Irrotettava suodatin on helppo huuhdella
• Tilavuus 1,7 litra, keittimessä on vesimäärän ilmaisin
• Retromuotoilu ja mattapinta
• Strix-ohjain - kansainvälisten turvastandardien mukainen
• Automaattinen virrankatkaisu ja ylikuumenemissuoja 
takaavat turvallisen käytön
• Merkkivalo palaa, kun vedenkeitin on käytössä
• Lämpömittari takaa veden kiehumisen juuri oikean 
lämpöiseksi, halusit sitten valmistaa teetä, vauvanruokaa 
tai esimerkiksi kahvia.

Specifications

Väri: Harmaa
Materiaali: Metalli / Muovi
Johdon säilytystila: Kyllä
Merkkivalo: Kyllä
Liukumaton pohja: Kyllä
Lämpötilailmaisin: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz

Sales information

Order code: KAWK310EGY
Product 
description:
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astetta | Piilotettu lämmityselementti | 
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Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 205 mm 270 mm 210 mm 1352 g
6 445 mm 295 mm 640 mm 8850 g



Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Paino: 1000 g
Virtakaapelin pituus: 0.80 m
Vedentason ilmaisin: Kyllä
Varoitussignaali: Ei
Tilavuus: 1.7 l
Tyhjäksi kiehumisen suoja: Kyllä
Piilotettu lämmityselementti: Kyllä
Kalkkisuodatin: Kyllä
Pyörivä 360 astetta: Kyllä
Strix® ohjain: Kyllä
Vedenkeittimen muoto: Pannun muotoinen
Lämpötilanäyttö: Analoginen
Kotelon materiaali: Ruostumaton Teräs
Maksimi virrankulutus: 2150 W
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Syvyys: 200 mm
Korkeus: 250 mm
Leveys: 240 mm
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