
 
Heerlijke thee op jouw favoriete temperatuur — met maar één druk op de
knop

Tefal waterkoker: De meeste moderne waterkoker met temperatuurselectie ooit

Geniet van heerlijke warme dranken die je kunt uitserveren op jouw favoriete temperatuur
of die van je gasten! De elektrische waterkoker van Tefal maakt het mogelijk. Deze
moderne, intuïtieve elektrische waterkoker is net zo geavanceerd als hij stijlvol is.

Het minimalistische digitale scherm laat in realtime de temperatuur van het water in de
waterkoker zien. Hij heeft vijf standen voor verschillende instellingen van 40 °C tot wel 100
°C — verwarm water met één druk op de knop. De dubbelwandige constructie houdt de
warmte vast aan de binnenkant en zorgt er tegelijkertijd voor dat de buitenkant koel blijft,
voor extra veiligheid.

Handige functies van de waterkoker omvatten een warmhoudfunctie van 30 minuten —
zodat je op jouw gekozen moment van je warme dranken kunt genieten —, een
automatische deksel voor makkelijk afvullen, een stevige basis waarop de waterkoker 360°
kan draaien, en een automatische uitschakelingsfunctie, zodat je je geen zorgen hoeft te
maken of je de waterkoker aan hebt laten staan.

De inhoud van 1,7 liter is groot genoeg voor zeven koppen of mokken in één keer; ideaal
voor al je warme dranken. De Tefal elektrische waterkoker is gestroomlijnd en
supermodern.

 

Safe To Touch waterkoker KO8508

Elektrische waterkoker met naadloos digitaal scherm: laat in
realtime de temperatuur van het water in de waterkoker zien
Vijf temperatuurinstellingen: waterkoker met intuïtieve
elektronische temperatuurselectie van 40 °C / 70 °C / 80 °C /
90 °C / 100 °C
Veilige buitenkant: houdt de buitenkant van de waterkoker
koel, zodat je deze veilig kunt gebruiken, zonder zorgen
Met één druk op de knop: kook water met één druk op de
knop door middel van de 100 °C-instelling
Warmhoudfunctie (30 minuten): houdt water langdurig op de
perfecte temperatuur
Roestvrijstalen binnenkant: voor makkelijke reiniging
360°-Basis: snoerloze waterkoker blijft stevig op zijn plek
staan en kan makkelijk opgetild en weer teruggezet worden
vanuit elke hoek
Automatische deksel: gaat automatisch open voor makkelijk
vullen en schoonmaken
Dubbelwandige constructie: houdt de warmte binnen terwijl
de buitenkant koel blijft
Capaciteit van 1,7 liter voor zeven kopjes
Automatische uitschakeling: zodat je je nooit meer zorgen
hoeft te maken of je de waterkoker hebt uitgezet

 

Safe To Touch KO8508 waterkoker
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Naadloos + digitaal scherm Temperatuurselectie met vijf Bescherm je handen Koken met één druk op de
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Naadloos + digitaal scherm Temperatuurselectie met vijf
standen

Bescherm je handen Koken met één druk op de
knop

Het gestroomlijnde design
heeft een minimalistisch,
makkelijk afleesbaar digitaal
scherm dat de realtime
temperatuur van het water
aan de binnenkant
weergeeft. Deze is naadloos
in de behuizing van de
waterkoker geïntegreerd,
voor een moderne, elegante
look.

Geniet van warme dranken,
precies zoals je ze het liefste
hebt: je kunt de juiste
temperatuur intuïtief
selecteren met vijf precieze
instellingen: 40 °C / 70 °C /
80 °C / 90 °C / 100 °C.

De dubbelwandige
constructie isoleert het
warme water goed, zodat de
buitenkant van de
waterkoker koel blijft en je
deze veilig kunt gebruiken,
zonder zorgen.

Kook water met één druk op
de knop door middel van de
100 °C-instelling. Dit is ideaal
wanneer je ondertussen iets
anders aan het doen bent in
de keuken.

Warmhoudfunctie (30
minuten)

Naadloze binnenkant van rvs
voor makkelijk schoonmaken

De waterkoker kan 360°
draaien op de basis voor
gebruikscomfort

Automatisch deksel

De warmhoudfunctie van 30
minuten houdt het water
langer op de perfecte
temperatuur — geniet van
een heerlijke kop thee of
koffie, precies wanneer jij dat
wilt.

De naadloze binnenkant
heeft geen moeilijk te
bereiken hoeken en randjes,
en is daarmee makkelijk
schoon te maken.

Dankzij de 360°-basis blijft de
snoerloze waterkoker stevig
op zijn plek staan en kan hij
makkelijk opgetild en weer
teruggezet worden vanuit
elke hoek

De automatische deksel gaat
open met één druk op de
knop en biedt een brede
opening voor het makkelijk
vullen en schoonmaken van
de waterkoker.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen 1800 W

Inhoud [1.7 L]

Materiaal van de behuizing Kunststof

Deksel Automatische deksel

360° draaibare voet JA

Verwarmingselement Afgeschermd

Snoeropbergruimte JA

Aan/uit-schakelaar JA

Temperatuurkeuzeschakelaar Elektronisch

Snoerloos JA

Automatische uitschakeling JA

Kleur ZWART

Garantie 2 JAAR


