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Glazen waterkoker - 1,7 liter
inhoud - cool touch
handgreep
Met deze waterkoker van Tomado zet je elke dag een
lekker warm kopje thee. Deze snoerloze waterkoker
warmt snel op en trekt met zijn transparante look snel
de aandacht. Met een inhoud van 1,7 liter kan je
genoeg thee zetten voor een enkel glas, een high tea
of een zondagse brunch. De waterkoker heeft een
eenvoudig afleesbare waterniveau indicator en slaat
automatisch af wanneer het water is gekookt. Je kunt
de thee eenvoudig uitschenken en dankzij de cool
touch handgreep hoef je je ook geen zorgen te maken
over de warmte die ervan afkomt. Of je nu kiest voor
verse munt of rooibos, met deze waterkoker kan je
experimenteren met alle soorten thee!
- 1,7 liter inhoud
- glazen kan
- 2200 watt vermogen

Productkenmerken waterkoker
Inhoud

›

1,7 liter

Garantietermijn

Snoerloos bijvullen of uitschenken

›

ja

Technische gegevens waterkoker

360° draaibaar op voetstuk

›

ja

Kleur

›

zwart

Waterniveau indicator

›

extern

Afmetingen (hxbxd)

›

24,0 x 23,0 x 15,0 cm

LED verlichting

›

nee

Vermogen

›

2200 Watt

Uitneembaar anti-kalkfilter

›

nee

EAN

›

8712876500196

Controlelampje

›

ja

Afgesloten verwarmingselement

›

ja

Automatische uitschakeling

›

ja

Droogkookbeveiliging

›

ja
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

›

2 jaar

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

