Электроплита Holmer HHP-110В
Мощная, маленькая и удобная – это настольная электроплита Holmer HHP-110В. Данная модель
представлена в классическом черном цвете, с одной чугунной конфоркой. Имеет механический
регулятор температуры (5 режимов) и функцию защиты от перегрева. Плита HHP-110В –
отличный вариант для небольшого кухонного пространства.
Защита от перегрева
Holmer HHP-110В оснащена специальным термостатом, который защищает ее от перегрева.
Данная функция обеспечивает безопасность пользования и продлевает срок службы
электрической плиты.
Температура до 420°C
Плита имеет одну чугунную конфорку диаметром 15,5 см. Она рассчитана на посуду небольших
размеров. Модель HHP-110В оснащена механическим регулятором температуры, расположенным
на лицевой панели. Работает в пяти температурных режимах: от 80°C до 420°C! Подберите
правильный режим для любимого блюда и наслаждайтесь процессом приготовления.
Мощность и питание
Настольная плита Holmer HHP-110В питается от стандартной электрической сети на 220 – 240В.
Потребляемая мощность составляет 1000Вт.
Легкость и компактность
Главное достоинство настольной плиты – ее мобильность. Она имеет небольшой вес (1,36 кг) и
компактные габаритные размеры. Удобная для хранения. Такое устройство можно использовать в
условиях ограниченного пространства.
Не требует специального монтажа
Электроплита Holmer HHP-110В устанавливается на стол. Она должна располагаться на ровной
поверхности. Не требует специального монтажа, подключается к электрической сети через
обычную розетку.
Качественное исполнение
Корпус модели HHP-110В выполнен из металла. Гладкая, эмалированная поверхность настольной
плиты помогает тратить минимальное количество времени на ее очистку. Все детали изделия
изготовлены из безопасных прочных материалов.
Комплектация:
• Плита электрическая настольная
• Инструкция

Електроплита Holmer HHP-110В
Потужна, маленька і зручна - це настільна електроплита Holmer HHP-110В. Дана модель
представлена в класичному чорному кольорі, з однією чавунною конфоркою. Має механічний
регулятор температури (5 режимів) і функцію захисту від перегріву. Плита HHP-110В - відмінний
варіант для невеликого кухонного простору.
Захист від перегріву
Holmer HHP-220B має спеціальний термостат, який захищає її від перегріву. Ця функція
забезпечує безпеку користування і продовжує термін служби електричної плити.
Температура до 420°C
Плита має одну чавунну конфорку діаметром 15,5 см. Вона розрахована на посуд невеликих
розмірів. Модель HHP-110В оснащена механічним регулятором температури, розташованим на
лицьовій панелі. Працює в п'ятьох температурних режимах: від 80°C до 420°C! Підберіть
правильний режим для улюбленої страви та насолоджуйтеся процесом приготування.
Потужність і живлення
Настільна плита Holmer HHP-110В живиться від стандартної електричної мережі на 220 - 240В.
Сумарна потужність становить 1000Вт.
Легкість і компактність
Основною перевагою настільної плити є її мобільність. Вона має невелику вагу (1,36 кг) та
компактні габаритні розміри. Зручна для зберігання. Такий пристрій можна використовувати в
умовах обмеженого простору.
Не потребує спеціального монтажу
Електроплита Holmer HHP-110В встановлюється на стіл. Вона повинна розташовуватися на рівній
поверхні. Не вимагає спеціального монтажу, підключається до електричної мережі через звичайну
розетку.
Якісне виконання
Корпус моделі HHP-110В виконаний з металу. Гладка, емальована поверхня настільної плити
допомагає витрачати мінімальну кількість часу на її очищення. Всі деталі виробу виготовлені з
безпечних міцних матеріалів.
Комплектація:
• Плита електрична настільна
• Інструкція

