
KT001G
Ấm Đun Nước Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Nước Nóng, Mọi Lúc Mọi Nơi

Dung tích bình 
chứa nước

0.8 L



Ấm Đun Nước Dùng Pin
Dung tích bình chứa nước
Dung tích bình chứa nước
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

Trọng lượng

800 mL
0,8 L
Ấm đun nước trên đế ấm:
233 x 322 x 307 mm 
2.8kg (với pin BL4020) - 5.9 kg (với pin BL4080F x 2)

KT001GZ

Thời gian sôi (khoảng)
0,8L nước

10ºC 23ºC 40ºC

9
phút

8
phút

6
phút

Phụ kiện
Cốc
Mã số :  KF00000020
Dung tích : 240mL

Lượng nước nóng để pha 
đồ uống / thực phẩm

0.2 L

0.3-0.5 L

0.15-0.23 L

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

*1BL4020 2.0Ah 

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 phút 170 phút*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề xuất

Được cấp nguồn bởi
pin 40Vmax XGT Li-Ion
Hộp pin có thể chứa hai pin 
dòng XGT.

Dòng máy
Máy Làm Mát Và 
Làm Ấm Dùng Pin
CW001GZ01

Đèn Công Trường 
Dùng Pin 

Bộ Trữ Pin Đeo Vai
PDC1200A02

ML002G
Được hỗ trợ bởi 
36V-40Vmax
pin tích hợp

Bộ chuyển đổi (40Vmax)

Mã số : 191N62-4

Công tắc nguồn

Cảm biến mặt đất

Dễ dàng đọc mực 
nước

Chỉ có thể bật ấm đun 
khi đặt ở mặt phẳng.

• Tự động ngắt điện khi nước sôi
• Bảo vệ khi đun cạn nước 

Bộ lọc có thể tháo rời để vệ 
sinh lọc bụi, cặn vôi và hơn 
thế nữa

Dễ dàng mang theo

Việc di chuyển ấm trở nên dễ dàng 
hơn do nguồn điện được giữ trên 
tay cầm của đế ấm đun.

Nút khóa chống tràn

Được cung cấp để giảm thiểu sự cố 
tràn nước nóng ngay cả khi Ấm đun 
nước rơi xuống.

Cấu trúc hai lớp

Lớp bên trong bằng thép không gỉ 
bọc bên ngoài lớp bằng nhựa * mang 
lại khả năng giữ nhiệt cao trong khi 
vẫn giữ cho bề mặt âm đun luôn mát 
mẻ.
*Có lớp chân không cách nhiệt giữa lớp bên 
trong và bên ngoài.

Có thể tháo rời

Có thể tháo rời để cấp nước và vệ 
sinh dễ dàng.

Dung tích bình 
chứa nước

0.8 L

Thời gian sôi (23ºC)
(khoảng)

8 phút

Pin BL4040 x2 
lượng nước sôi (23ºC)

(khoảng)

2.2 L

Cà phê hòa tan / nhỏ giọt

Mì ăn liền

Súp ăn liền

Nhiệt độ nước 
lúc khởi động

Thời gian sôi

KT001GZ: Không kèm pin, sạc

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
không được đề cập trong Quy trình EPTA
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Sạc tiêu chuẩn


