Sistemas de água quente
HC1100 e GN1100
água a 98°C quando você precisar.

Características:

Especificação:

Os sistemas HC1100 e GN1100 são
soluções elegantes para qualquer
cozinha. O GN1100 fornece água quase
fervente ao toque de uma alavanca e o
HC3300 tem a vantagem adicional de
fornecer água filtrada fria.

• Capacidade: O tanque em aço
inoxidável com 2,5 litros fornece
aproximadamente 100 xícaras de
água a 98ºC por hora

• D
 esign moderno e contemporâneo
• B
 ico giratório elegante
• Produz

cerca de 100 xícaras de água
quente quase fervente por hora
• F
 ornece água filtrada fria e quente
a 98°C

• Diâmetro do furo necessário:
35mm-38mm (HC1100)
32mm-38mm (GN1100)
• Pressão necessária do suprimento
de água:
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
• Disponível na versão 220V

Diagrama técnico:
133.35mm

• B
 otão ajustável de temperatura
222.25mm

• C
 ompacto e prático

139.7mm

• A
 bre com um toque suave

Todos os sistemas de água quente
da InSinkErator® são aprovados pelo
INMETRO para a sua segurança.

• A
 alavanca de água quente desliga-se
automaticamente
• G
 arantia total de dois anos
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Sistemas de água quente
água a 98°C quando você precisar.
Quando você tiver um, vai imaginar como conseguiu viver sem ele. Sem chaleiras, sem ligações, sem desordem, sem
confusão... apenas água filtrada quente a 98°C e água fria filtrada com o simples acionamento de uma alavanca. Com
seus designs contemporâneos, os modelos InSinkErator® agregam estilo à sua cozinha; eles também trazem um nível
de praticidade que se encaixa na vida movimentada que se leva atualmente.
Eles também ajudam bastante o meio ambiente. Como você aquece somente a água que precisa, o sistema é eficiente e
econômico... economizando dinheiro todas as vezes que é usado.

Alimentos e bebidas:

Usos práticos:

Cuidados com o bebê:

• Prepare chá, café e outras
bebidas quentes

• Lavar

• Aquecer mamadeiras e alimentos

• Remover tampas de potes

• Limpar sem usar produtos químicos
agressivos

• Prepare massas ou arroz
• Ferva legumes e verduras
• Crie molhos, temperos e sopas
• Descongele alimentos e aqueça
colheres para sorvete

• Retirar restos de vela de
candelabros
• Remover etiquetas de recipientes
para reciclagem

• Reidrate alimentos secos

• Proporcionar brilho extra à prataria

• Lave frutas e vegetais

• Encher garrafas térmicas com
água quente

Todos os sistemas de água quente
da InSinkErator® são aprovados pelo
INMETRO para a sua segurança.
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