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Kinek ajánljuk
A Cloer 4909 vízforraló 2010-ben elnyerte az év vízforralója díjat és méltán tüntették ki a legjobb dizájnért járó elismeréssel is! Ez a vízforraló nem csak a konyha
ékessége, de mindennapi segítség is! Teázzon kényelmesen, a prémium kategóriás vízforraló segítségével!

A Cloer 4909 vízforralót Önnek ajánljuk, ha:
1. Szívesen és
2. Szereti az

gyakran fogyaszt teát, amihez szeretné a vízforralásra szánt időt lerövidíteni egy tökéletes vízforralóval, amilyen a Cloer hideg-falú vízforraló is!

instant kávét, de a hosszadalmas vízforralást nem, ezért ezt egy megbízható vízforralóra bízná inkább!

3. Munkahelyi

ebédnek gyakran csak egy bögrés levest tud készíteni, amiből a legtöbb időt a vízforralás veszi el. Ne pazarolja ebédszünetét a vízforralásra, szerezzen be egy

Cloer hideg-falú vízforralót!

4. Babája még csak

forralt vizet ihat, de a vízforraláson kívül rengeteg egyéb teendője is van a kicsi körül! Hagyja a vízforralást egy biztonságos segítőre, amilyen a Cloer

hideg-falú vízforraló is!

5. Fontos Önnek a

magas minőség mellett a tökéletes külső is, amely elvárásoknak a Cloer vízforraló tökéletesen megfelel!

+1 A konyhai eszközöknél elengedhetetlennek tartja a magas fokú biztonsági funkciókat, amilyenekkel a Cloer hideg-falú vízforraló is rendelkezik!

A hideg-falú vízforraló dupla falának köszönhetően hőszigetelt, ezért a vízforralás közben a vízforraló edény külső oldala nem melegszik fel, ügyelve ezzel az Ön biztonságára! Ha az Ön
kisgyermeke is szívesen sürög-forog a konyhában, míg Ön a vízforralót használja, hagyja, hogy a Cloer hideg-falú vízforraló gondoskodjon az égésveszély elkerüléséről!
A vízforraló nemesacél tartálya leszedhető, reteszelt fedéllel rendelkezik, melyhez szűrő is tartozik! A biztonságán túl így a vízforraló az egészségéről is gondoskodik! A vízforraló fedele
gombnyomásra önműködően nyílik!
A vízforraló több beépített biztonsági funkcióval is rendelkezik. A vízforraló pl. a főzési folyamat befejezésével automatikusan kikapcsol, de túlhevülés vagy víz nélküli használat miatti
leégés ellen is véd! Az 1,2 literes vízforraló működését jelzőfény mutatja.
Hívja át barátnőit teázni, de ne hagyja őket magukra, míg Ön a konyhában a víz forralásával bajlódik! Kapcsolja be a Cloer hideg-falú vízforralót és kezdhetik is a beszélgetést! Miért
kellene a legizgalmasabb témákból kimaradnia a víz forrása miatt? A Cloer hideg-falú vízforralóra elég csak akkor figyelmet fordítania, amikor épp egy kis szünetet tartanak a
beszélgetésben!

A Cloer vízforraló biztonságos
Kisgyermek mellett mindennapos kellék a forró víz. Ha Ön sem szívesen vesz el babájától időt a konyhai teendők miatt, egyszerűsítse le ezeket például egy megbízható, magas
minőségű vízforralóval!
Aludjon el nyugodtan gyermekével együtt, ne zavarja meg az idillt, hogy Önnek még el kell zárnia a gázt a víz alatt. Kapcsolja be a Cloer hideg-falú vízforralót és adja át magukat a
meghitt pillanatnak!
1 év garancia

