
KT001G
Fierbător cu acumulatori

Apă fierbinte, oriunde și oricând!

Capacitate 
rezervor apă

0,8 L



Fierbător de apă

Capacitate rezervor apă

Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

800 mL

233 x 322 x 307 mm 

2,8 - 5,9 kg

KT001G

Timp aproximativ de fierbere  pentru 0,8 L de apă

Temperatură apă

Timp de fierbere

10º C 23º C 40º C

9 min 8 min 6 min

Accesoriu
Cană de cafea
Cod comandă: KF00000020
Capacitate: 240 mL

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 min 170 min*1BL4080F 8.0Ah

Timpi de încărcare

*1 Acumulator recomandat

Alimentată de un 
acumulator XGT 40Vmax,  
însă poate acomoda 2 
acumulatori simultan. 

Ușor de transportat
Buton pentru turnarea apei fără a 
deschide complet capacul

Perete dublu - termos - pentru 
menținerea temperaturii Capac detașabil

Ansamblul dispune de un mâner bine 
echilibrat ce vă va ajuta să transportați 
cana oriunde aveți nevoie.

Pentru a menține cât mai bine 
temperatura, puteti să nu dechideți 
complet capacul, ci să turnați prin 
acționarea butonului albastru.

Rezistența este ascunsă iar baza cănii 
are o suprafață completă ce permite 
curățarea ușoară. 

Peretele interior este din oțel inoxidabil 
iar peretele exterior din plastic pentru a 
asigura retenția căldurii și o suprafață de 
contact confortabilă.

Detașabil pentru alimentare cu apă 
și curățare ușoară.

Capac pentru protejarea fantei de 
scurgere de praf și alte depuneri. 

Din aceeași categorie
Ladă frigorifică/încălzitor
CW001G

Lanternă LED

Acumulator tip rucsac
Fierbătorul este 
compatibil cu 
acumulatorul 
tip rucsac 
PDC1200. 

ML002G MR007G

RadioNecesită adaptorul 
40Vmax
Cod comandă: 191N62-4

Senzor

Litraj ștanțat, ușor 
de citit

Senzor ce permite funcționarea 
numai când �erbătorul este așezat. 

• Oprire automată după �erbere.
• Protecție împotriva funcționării fără apă. 

Capacitate 
rezervor apă

0,8 L

Timp de fierbere
(aproximativ)

8 min

Capacitate de fierbere 
cu 2 acumulatori 

BL4040
(aproximativ)

2,2 L

Power 
supply stand
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