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Russell Hobbs vattenkokare K65
– nostalgidesign i rostfritt och koppar
Vattenkokaren K65 från engelska Russell Hobbs har en
vacker nostalgisk design och är en hyllning till världens
första elektriska vattenkokare som företaget lanserade
1955. Under skalet finns modern funktion och teknik
som kokar upp vattnet riktigt snabbt.
Designen på vattenkokaren K65 andas 50-tal och skulle
lika gärna kunna komma från 1955, det år när det engelska
företaget Russell Hobbs tillverkade världens första
elektriska vattenkokare som stängde av sig automatiskt.
Vattenkokaren K2, blev en sådan succé att den fanns i de
flesta engelska hem och tillverkades i över 30 år!
Aktuella K65 är en hyllning till denna världens första
vattenkokare. Ännu idag tillverkar Russell Hobbs
vattenkokare, estetiska för ögat, användarvänliga och med
den allra senaste tekniken.
K65, som finns i klassiskt rostfritt stål eller koppar,
är generös i storleken och rymmer 1,2 liter. En tydlig
på- och avknapp med röd belysning gör att du ser om
vattenkokaren är igång eller inte. En annan funktion är
vattenmätare som gör det enklare att koka upp rätt
mängd vatten och på så sätt även spara energi. K65 har
också avtagbart och tvättbart anti-kalkfilter.
Tack vare den omsorgsfullt designade hällpipen får du
ett jämt vattenflöde utan stänk och spill. Basplattan är
tunn och en inbyggd sladdlagring gör att du kan linda
sladden runt basen när inte kokaren används.
Och du behöver inte vänta på att koka upp en kopp
med varmt vatten. Med K65 går det på mindre än 50
sekunder!
Rekommenderat cirkapris är 800 kronor.
Vattenkokaren K65 är en hyllning till världens
första elektriska vattenkokare med automatisk
avstängning som Russell Hobbs tillverkade 1955.

För ytterligare information och eventuella samarbeten, vänligen kontakta:
Olivia Lilja, 070 43 13 008, olivia@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder kan laddas ner på perpr.se.
Om Russell Hobbs
Russell Hobbs är en av Europas ledande producenter av köksapparater och hushållsprodukter. Det brittiska företaget startades redan 1952, och blev 1955 världens
första producent av automatiska vattenkokare. Russell Hobbs är marknadsledande i England och växer stadigt i både Europa och övriga världen.

