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Tyhjäksi kiehumisen suoja
General information

Tyylikäs ja tehokas Nedis®-vedenkeitin, jonka tilavuus on 
1,8 litraa, ja jossa vesi kiehuu nopeasti ja kalkkijäämien 
syntyminen minimoituu.
Ruostumattoman teräksen, puu- ja kumiviimeistelyn 
ansiosta vedenkeitin on tyylikäs, kestävä ja helppo 
puhdistaa. 
Pannuun mahtuu 6-8 kuppia vettä jokaista kiehautusta 
kohti, joten kukaan ei jää pitkäksi aikaa ilman teetä tai 
kahvia.
Langattoman, 360 asteen kääntyvän kiertoalustan 
ansiosta pannu on helppo nostaa ja ergonominen muotoilu 
takaa miellyttävän kaatamisen myös silloin, kun pannu on 
täytetty äärimmilleen.
Suojatun 2 200 W:n lämmityselementin ja irrotettavan 
suodattimen ansiosta vesi kiehuu nopeasti ja 
kalkkijäämien syntyminen minimoituu.

Features

• 1,8 litran tilavuus - täydellinen janoisten vieraiden 
kestitsemiseen
• Kelautuva johto tekee säilytyksestä vaivatonta
• Kalkinpoistosuodatin takaa, että vesi kiehuu aina 
nopeasti
• Langaton, 360° kääntyvä kiertoalusta helpottaa 
käsittelyä
• Tyhjäksi kiehumisen esto takaa, että vedenkeitin ei 
toimi, jos vettä ei ole tarpeeksi

Specifications

Väri: Valkoinen
Johdon säilytystila: Kyllä
Merkkivalo: Kyllä
Liukumaton pohja: Kyllä
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Ruostumaton Teräs
Vedentason ilmaisin: Kyllä
Varoitussignaali: Ei

Sales information

Order code: KAWK520EWT
Product 
description:
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| Pyörivä 360 astetta | Piilotettu 
lämmityselementti | Strix® ohjain | 
Tyhjäksi kiehumisen suoja

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 250 mm 290 mm 270 mm 1648 g
4 520 mm 310 mm 550 mm 8040 g



Tyhjäksi kiehumisen suoja: Kyllä
Piilotettu lämmityselementti: Kyllä
Kalkkisuodatin: Kyllä
Pyörivä 360 astetta: Kyllä
Strix® ohjain: Kyllä
Kotelon materiaali: Soft-Touch
Maksimi virrankulutus: 2200 W
Virtakaapelin pituus: 0.70 m
Paino: 1200 g
Tilavuus: 1.8 l
Vedenkeittimen muoto: Pannun muotoinen
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Syvyys: 200 mm
Korkeus: 260 mm
Leveys: 225 mm
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