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Vattenkokare

Vattenkokare
ComfortLine
TWK6A011
TWK6A011

Vakna till en underbar dag med gott humör!
Få en bra start med en god kopp te och
snygg design.
● 3 säkerhetsfunktioner: Torrkoknings- och överhettningsskydd,

automatisk avstängning, kokning avbryts vid lyft från
bottenplattan

● Enkel att rengöra tack vare stor öppning och att locket fälls
upp i 90 grader

● Locket öppnas enkelt med en hand och en knapptryckning
● Koka bara en kopp med den praktiska en-kopps-funktionen,

sparar tid och energi
● 1,7 l kapacitet

Tekniska data
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  310 x 200 x 260
Dimensions of the master case (mm) :  323 x 420 x 532
Pallmått i cm (H x B xD) :  210 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  4
Antal per pall :  96
Units per layer :  16
Nettovikt (kg) :  1,2
Bruttovikt (kg) :  1,6
EAN kod :  4242002880211
Anslutningseffekt (W) :  2400
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  80,0
Elkontakt :  jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, UA, VDE

'!2E20AC-iiacbb!



Vattenkokare

2/2

Vattenkokare
ComfortLine
TWK6A011
TWK6A011

Vakna till en underbar dag med gott humör!
Få en bra start med en god kopp te och
snygg design.

- 1.7 l vatten
- Effekt: 2000-2400 Watt
- En-kopps-visning: koka bara små mängder när det behövs (3

dl)
- Stort vattennivåfönster - enkelt att se från alla håll.
- Sladdlös vattenkokare med 360º basplatta, lätt att använda
- Slät bottenplatta i rostfritt stål, lätt att göra rent, dolda

värmeelement.
- Avtagbart kalk- och partikelfilter i rostfritt stål
- Knapp för att öppna locket
- Utrustad med säkerhetslock
- Belyst av- och på knapp
- Automatisk stopp - stänger av sig när vattnet kokar
- Torrkokning- och överhettningsskydd
- Lift-Switch-off: Stänger av sig automatiskt när vattenkokaren

lyfts bort från bottenplattan
- Enkel att rengöra tack vare stor öppning och att locket fälls

upp i 90 grader
- Smidig förvaring med sladdvinda under bottenplattan


