
سعة 1.7 ليتر  •
واجهة بدون سلك قابلة  •

للدوران 360 درجة  
قاعدة من الحديد الغير قابل للصدأ   •

بعنصر تسخين مخفي
إيقاف آلي مع مؤشر ضوئي  •

نظام قفل الغطاء  •
بيان مستوى الماء من الخارج  •

NK520
غالية بدون سلك
CORDLESS KETTLE

• 1.7 litre capacity
• 360 degree rotation cordless 

interface
• Stainless steel bottom with 

hidden heating element
• Automatic shut-off with
 indicator light
• With lid locker
• With external water level

NK920
غالية بدون سلك
CORDLESS KETTLE

• 360 degree Rotational plastic 
kettle

• Manual lid-opening function
• With twin water gauges
• Heat plate with line indicator
• Boil dry protection
• Automatically turns off when 

water boils
• Cord-storage
• Anti-slip feet design
• Power: 2200W

غالية بالستيكّية دّوارة 360 درجة   •
فتح الغطاء يدوّيًا   •

مقياس مائّي مزدوج   •
صفيحة التسخين ومؤشر األنبوب   •

الحماية من جفاف المياه عند   •
الغلي

إطفاء تلقائّي عند غليان المياه   •
تخزين السلك الكهربائي   •

تصميم الجزء السفلي بطريقة   •
مضاّدة لالنزالق. 

طاقة: 2200 واط  •

غالية بالستيكية بسعة 3 لتر   •
هيكل من البالستيك المصقول  •
مع مقياس للماء من الجانبين   •

غطاء مصمم للفتح تلقائيًا   •
مؤشر ضوئي لوضع التشغيل/إيقاف التشغيل   •

وحدة تسخين من الفوالذ المقاوم للصدأ  •
خاصية إيقاف تشغيل تلقائية   •

حماية من الغليان بدون ماء  •
إمكانية تخزين السلك الكهربائي   •

الطاقة: 1850-2200 واط  •

NK3030
غالية بدون سلك
CORDLESS KETTLE

• 3 L Plastic kettle
• Polished plastic body
• With both side water gauge
• Automatical lid-opening structure
• On/Off switch with light indicator
• Stainless steel heating element
• Automatically turns off function
• Boil-dry protection
• Power cord storage
• Power: 1850-2200W
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NK1030S
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE

• 1.0 litre capacity
• Stainless steel kettle
• Concealed heating element
• Cordless design
• Automatic/manual switch off
• Indicator light
• Overheat protection
• Water level indicator
• Power:1000W

سعة 1.0 ليتر  •
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ  •

عنصر تسخين مخفي  •
تصميم بدون سلك  •

إيقاف تشغيل يدويًا وآليًا  •
مؤشر ضوئي  •

حماية ضد التسخين الزائد  •
مؤشر مستوى الماء  •

الطاقة: 1000 واط  •

سعة 1.7 ليتر   •
الحماية من جفاف المياه عند الغلي  •

ضوء مبين أوتوماتيكّي لإلطفاء  •
الطاقة: 1850-2200 واط  •

NK420A
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE

• 1.7 Litre capacity
• Boil dry protection
• Auto shut off
• Power: 1850-2200W

KETTLES



NK662N
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE

• 1.7 litre capacity
• Safety lock lid
• Stainless steel body
• Concealed heating element
• Automatically turns off when 

water bolls
• Boil dry protection
• On/off switch with light indicator
• Cord storage
• British strix control switches
• Power: 1680-2000W

سعة 1.7 ليتر  •
غطاء بقفل  •

هيكل من الحديد الغير قابل   •
للصدأ

عنصر تسخين مخفي  •
فصل آلي عند غليان الماء  •
حماية للغلي / التجفيف  •

مفتاح تشغيل / إيقاف بمؤشر   •
ضوئي

تخزين السلك  •
الطاقة: 1680-2000 واط  •

NK562N
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE

•1.7 litre capacity
• 360 degree cordless jug kettle
• Concealed heating element
• Boil-dry protection
• Automatic cut-off
• On/off switch with indicator lamp
• Stainless steel body
• Cord storage
• Lid with lock
• Power: 2200W

سعة 1.7 ليتر  •
غالية إبريق 360 درجة بدون سلك  •

عنصر تسخين مخفي  •
حماية للغلي / التجفيف  •

توقف آلي  •
مفتاح تشغيل / إيقاف بمؤشر ضوئي  •

هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •
تخزين السلك  •

غطاء بقفل  •
الطاقة: 2200 واط  •
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NK820T
غالية بدون سلك
CORDLESS KETTLE

• 1.8 litre Capacity
• Double layer structure(stainless steel 

304 inside and plastic PP outside) for 
scald insulation protection

• 360 Degree rotation with hidden 
heating element

• Automatic shut-off with indicator light
• With lid locker
• Power: 1800W

السعة 1.8 ليتر   •
هيكلّية مؤلفة من طبقتين )الفوالذ   •

الصلب 304 من الداخل وماّدة البروبيلين 
اللدائنّية من الخارج( لتجّنب السمط. 

دوران 360 درجة مع عنصر تسخين   •
مخفّي 

ضوء مبين أوتوماتيكّي لإلطفاء   •
قفل الغطاء   •

الطاقة: -1800 واط  •

NK414N
غالية بدون سلك
CORDLESS KETTLE

• 360 degree cordless
• Maximum capacity 1.7 litre
• Concealed stainless steel heating 

element
• Automatic/manual switch off
• External water level indicator
• Indicator light
•	1	filter
• Overheat protection
• On/off switch
• Power: 2200W

غالية بدون سلك بـ 360 درجة  •
السعة القصوى: 1.7 ليتر  •

عنصر تسخين من الحديد الغير   •
قابل للصدأ مخفي  

إيقاف آلي / يدوي  •
مؤشر مستوى ماء خارجي  •

مؤشر ضوئي  •
1 مرشح  •

حماية ضد التسخين الزائد  •
مفتاح تشغيل / إيقاف  •

الطاقة: 2200 واط  •

KETTLES



NK565G
غالية إبريق زجاجي
GLASS POT KETTLE

• 1.8 litre capacity
• 360 degree jug kettle
• Safety lid with hinge
• Concealed steel heating plate
• Boil dry protection
• Power: 3000W

سعة 1.8 ليتر  •
غالية إبريق 360 درجة  •

غطاء آمن بمفصلة  •
لوح حديد مخفي للتسخين  •

حماية للغلي والتجفيف  •
الطاقة: 3000  •

NK563NA
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE

• 1.7 litre capacity
• 360 degree cordless jug kettle
• Concealed heating element
• Boil-dry protection
• Automatic cut-off
• On/off switch with indicator lamp
• Stainless steel body
• Cord storage
• Lid with lock
• Power: 2200W

سعة 1.7 ليتر  •
غالية إبريق 360 درجة بدون سلك  •

عنصر تسخين مخفي  •
حماية للغلي / التجفيف  •

توقف آلي  •
مفتاح تشغيل /  إيقاف بمؤشر ضوئي  •

هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •
تخزين السلك  •

غطاء بقفل  •
الطاقة: 2200 واط  •

NK817
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ
STAINLESS STEEL KETTLE

• 4.2 litre capacity
• Stainless steel body
• Auto switch-off
• Boil dry protection
• 3 level safety protection
• British strix control 

switches
• Power: 2000 - 2400W

سعة 4.2 ليتر  •
هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ  •

مفتاح إيقاف آلي  •
حماية من جفاف ماء الغلي  •

حماية آمنة 3 مستويات  •
مفاتيح تحكم ستريكس البريطانية   •

بمؤشر ضوئي  
طاقة: 2000-2400 واط  •



• Stainless steel body and 360º degrees 
rotatable water kettle

•	Tea-pot:	Warming	plate	with	teflon	coating
• Tea-pot: Using domestic PTC heater with 

keep warm function
• Stainless steel body and glass jug can be 

rotated randomly on the base within 360º 
degrees

• Indicator light on shows that water is 
boiling. Rocker switch is on indicates that 
the tea-pot is being kept warm

•	Removable	stainless	steel	filter	in	tea-pot	
convenient for cleaning

• Plug type power cord
• Anti-slip feet
• Power: 1900-2250W

NKT1730S
غالية من الحديد الغير قابل للصدأ بصينية إبريق زجاجي
STAINLESS STEEL KETTLE WITH TRAY & GLASS POT

هيكل من الحديد الغير قابل للصدأ وغالية   •
ماء قابلة للدوران 360 درجة

إبريق شاي: لوح تسخين بطالء من التفلون  •
إبريق  شاي بإستخدام سخان داخلي   •

بوظيفة اإلحتفاظ بالحرارة
الجسم من الحديد الغير قابل للصدأ   •

واإلبريق الزجاجي قابلين للدوران بحرية 
فوق القاعدة 360 درجة

مؤشر ضوئي يظهر غليان الماء.  •
المفتاح الهزاز في وضع تشغيل يظهر بأن   •

قدر الشاي يبقى ساخنًا
مرشح شاي من حديد غير قابل للصدأ   •

قابل للفك والتنظيف
سلك كهرباء وقابس  •

قدم مانع لإلنزالق  •
الطاقة: 1900-2250 واط  •

KETTLES
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