
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

– próżniowy dzbanek typu termos ze stali nierdzewnej z pokrywką przelewową zapewniający 
wygodną obsługę za pomocą jednej ręki i długotrwałe utrzymanie ciepła  

– wysoka jakość; wykonanie ze stali nierdzewnej 
– dzięki wydajnemu systemowi podgrzewania o mocy do 1.000 W parzenie kawy jest szybkie  

i łatwe 

Pozostałe zalety 

– wyjmowany filtr uchylny z wymiennym wkładem 1 x 4 

– pojemność: max. 8 filiżanek (ok. 1 l) 

– zawór blokujący przelew umożliwiający pobranie kawy nawet w czasie parzenia 

– wskaźniki poziomu wody zaznaczone po obu stronach ekspresu zapewniają dobrą widoczność 

– automatyczne wyłączanie 

– łatwa obsługa 

Przelewowy ekspres do kawy ”Type” KA 4846 
 

Z DZBANKIEM TYPU 
TERMOS UTRZYMUJĄCYM 
CIEPŁO I ZAPEWNIAJĄCYM 
PRZYJEMNOŚĆ PICIA 
GORĄCEJ KAWY PRZEZ 
DŁUGI CZAS 
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 Właściwości produktu 
- moc: ok. 1.000 W 
- pojemność: max. 8 filiżanek (ok. 1,0 l) 

- kolor: szczotkowana stal nierdzewna/czarny 
- wkład filtracyjny 1 x 4, bezpieczny do mycia w zmywarce do naczyń 
- zawór blokujący przelew umożliwiający pobranie kawy nawet w czasie parzenia  

- wyłącznik ręczny wyposażony w lampkę kontrolną 
- automatyczne wyłączanie po 40 minutach 
- wbudowany schowek na przewód zasilający  

- próżniowy dzbanek typu termos ze stali nierdzewnej z pokrywką przelewową zapewniający wygodną 
obsługę za pomocą jednej ręki i długotrwałe utrzymanie ciepła  

 
 
Dane logistyczne: 
waga netto - ok. 2,3 kg, waga brutto (wraz z opakowaniem) - ok. 2,7 kg, 
wymiary pojedynczego opakowania: 26,5 x 29,5 x 38,8 cm, 
rodzaj opakowania zbiorczego: karton typu „display”, ilość produktu w jednostce opakowania: 3 szt. 
EAN 400 814 603 4169 

 

Części zamienne 
art. nr TK 5422: dzbanek próżniowy typu termos ze stali nierdzewnej z pokrywką przelewową o pojemności ok.1.0 l   
EAN 400 814 603 0635 

Wbudowany schowek na 
przewód zasilający. 
 

Wskaźniki poziomu wody 
zaznaczone po obu 
stronach ekspresu 
zapewniają dobrą 
widoczność. 

 

Funkcja automatycznego 
wyłączania; wyłącznik ręczny 
wyposażony w lampkę kontrolną. 

Próżniowy dzbanek typu termos 
ze stali nierdzewnej z pokrywką 
przelewową zapewnia wygodną 
obsługę za pomocą jednej ręki  
i długotrwałe utrzymanie ciepła. 

Zawór blokujący przelew 
umożliwia pobranie kawy 
nawet w czasie parzenia. 

Wyjmowany filtr uchylny  
z wymiennym wkładem 
ułatwiający obsługę. 


