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Czajnik Electrolux EEWA7800
srebrny
Cena

264,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

003324

Kod producenta

EEWA7800 SREBRNY

Kod EAN

7332543331499

Producent

ELECTROLUX

Kolor

Srebrny

Moc

2400 W

Pojemność

1,7 l

Obrotowa podstawa

Tak

Regulacja temperatury

Tak

Opis produktu
Kolecja Expressionist została zaprojektowana, aby inspirować do uzyskiwania optymalnych efektów. Pięć urządzeń
kuchennych o doskonałym wzornictwie i innowacyjncyh funkcjach zapewnia idealne efekty gotowania.

Zmienna regulacja temperatury
Pięć programowanych ustawień temperatury umożliwia wybór
najbardziej optymalnego z nich: 80°C dla zielonej herbaty,
85°C dla białej herbaty, 90°C dla herbaty ulung, 95°C dla kawy
oraz 100°C dla czarnej herbaty i herbat ziołowych, a także
potraw typu instant. Rzeczywista temperatura wody podczas
podgrzewania jest pokazywana na wyświetlaczu LCD.

Potrójna funkcja samoczynnego wyłączenia
Nie martw się o bezpieczeństwo. Ten czajnik jest wyposażony
w potrójną funkcję samoczynnego wyłączenia, która działa w
trzech sytuacjach: gdy zagotuje się woda, gdy czajnik zostanie
podniesiony z podstawy oraz w przypadku, gdy nie ma w nim
wody (dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed
wygotowaniem).

Pojemność 1,7 l
Niezależnie od tego, czy masz w planach herbatę we dwoje czy
niedzielny podwieczorek dla rodziny – możesz liczyć czajnik do
gotowania wody Electrolux z kolekcji Expressionist o
pojemności 1,7 litra.
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Funkcja OneCup Turbo™
Nie lubisz długo czekać na filiżankę herbaty? Funkcja OneCup
Turbo w czajniku z kolekcji Expressionist umożliwia
zagotowanie 200 ml wody w ciągu mniej niż 60 sekund. To
akurat tyle czasu, ile potrzeba na przygotowanie filiżanki i
wybór smaku herbaty.

Funkcje:
Łatwa obsługa przy użyciu jednej ręki - Czajnik wyposażony jest w przycisk otwierania pokrywy, pozwalający na
łatwą obsługę przy użyciu jednej ręki.
Wyjmowany filtr Filtr na osad zapobiega wpadaniu osadu do kubka przy nalewaniu. Łatwo go wyjąć i jest zmywalny.

Moc [W]
Obudowa
Akcent kolorystyczny
Całkowita długość kabla [m]
Schowek na kabel

CZAJNIK ELECTROLUX EEWA7800 SREBRNY
Instrukcja obsługi
Gwarancja
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2400
stal nierdzewna
lukrecja
0,75
tak

