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HALO JARRO ELÉCTRICO (0,7L)
POLIPROPILENO RECICLADO / AÇO INOX
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CARACTERÍSTICAS

4243  Jarro Eléctrico Preto Mate.
4247  Jarro Eléctrico Branco Mate.

• 0,7 litros de capacidade, 1000w
• Luz Led azul indica que o jarro está ligado
• Dupla parede com aço inox no interior
• Produzido em polipropileno reciclado
• Sistema de aquecimento oculto 
• Anti-salpico
• Indicador de nível de água / filtro de água (substituível)
• Rotação de 360° com controlador Strix

Ref: 4247

Ref: 4243

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Diâmetro Superior Ø12 cm

Diâmetro da Base Ø12,4 cm

Altura Total 17 cm

Capacidade 0,7 Litros

Potência 1000W (230v/50/60Hz)

Comprimento do Cabo 75 cm

Cor Branco Mate / Preto Mate

Material Aço inox (interior) - Polipropileno reciclado (exterior)

DESCRIÇÃO
Jarro eléctrico com 0,7L de capacidade, base giratória e 
design inteligente. Possui um bico que gera um fluxo pre-
ciso, sem derrames ou salpicos, e filtro anti-calcário. Con-
sumo de energia de 1000W, activação botão para iniciar o 
processo de aquecimento. Desliga automáticamente quan-
do a água ferver. 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
É recomendado efectuar uma limpeza frequente. Para o exte-
rior, usar produtos específicos para superfícies de polipropile-
no, de preferência soluções de sabão aquosas que não danifi-
quem o inox. Para limpar o interior, use água e umas gotas de 
limão e ferva. Isto vai eliminar bactérias e impedir que o fundo 
fique com partículas indesejadas.
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