Explore 7 Vattenkokare
E7K1-6BP

Fullständig kontroll med Explore 7 Vattenkokare
Oavsett om du kokar vatten, brygger te eller värmer ingredienser försiktigt, så
kan Explore 7 Vattenkokare anpassa uppvärmningen. Förinställda
temperaturprogram mellan 40-100 grader, så att du uppnår perfekt temperatur
varje gång. Och den behåller temperaturen i 40 minuter.
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Produktfördelar
Temperaturen anpassas efter din smak
Vattenkokaren Explore 7 är konstruerad så att det blir
lätt att uppnå och behålla perfekt temperatur med
exakta knappinställningar. Du kanske vill värma
babymat till 40 °C, grönt te till 80 °C eller kaffe till 95 °C.
Vattenkokaren stoppar uppvärmningen automatiskt när
den når den temperatur du har

Temperaturen behålls i 40 minuter
Den temperatur du väljer behålls i upp till 40 minuter
med Explore 7 vattenkokare tack vare dess
varmhållningsfunktion. Elementet i vattenkokarens bas
aktiveras varje gång vattnets värme sjunker med 2 °C.

Det praktiska locket gör den lätt att rengöra.
Locket till Explore 7 öppnas i en jämn rörelse, vilket
gör att man undviker oönskat stänk. Den stora
öppningen är så rymlig att du får plats med hela
handen, vilket gör den mycket lätt att rengöra. Och
vattenkokaren kan vridas runt i i alla riktningar i 360
grader på sin bas.

Säkerhetsfunktioner finns som standard
Explore 7 har en bas som sätter säkerheten främst och minskar risken att den
ska glida iväg. Vattenkokaren stängs av automatiskt när den är tom och
strömmen stängs av när den känner av att det inte finns tillräckligt med vatten i
kannan.
Filter som motverkar beläggningar ger bättre smak
Explore 7 är utrustad med ett filter som håller vattenkvaliteten på en hög nivå
längre. Kalkansamlingen bromsas, vilket innebär mindre krav på underhåll och
rengöring, och bättre smak på vattnet som kokats.

• Automatisk avstängning på 3 sätt
• 360º roterande basstation
• Torrkokningsskydd
• Design för minimalt spill

Explore 7 Vattenkokare
E7K1-6BP
Tekniska specifikationer
Färg
Accentfärg
Effekt, W
Kanna volym, l
Sladdlängd, (ca) m
Produktmått H x B x D, mm
Frekvens, Hz
Spänning, V
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Black Pearl
Copper
2400
1.7
0.75
231.5x221.6x260.6
50/60
220-240
910 003 582
7332543723935

