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Dokonale filtrovaná voda

Filtr vodního kamene Triple action s trojitým účinkem
Mohutná kovová konvice, kombinující průhledné prvky s elegantně osvíceným tělesem 
konvice. Filtr vodního kamene Triple action uchová čirou vodu a čistou konvici. Pohodlné 
uchopení prsty a víko s pružinou.

Zaměření na uživatele
• Ergonomická otevřená rukojeť s optimálním uchopením pro prsty
• Těleso konvice po zapnutí konvice svítí
• Mohutná konvice s tělesem z kartáčované nerezové oceli

Bezpečné použití
• Automatické vypnutí v případě příliš malého množství vody
• Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Snadné použití
• Filtr vodního kamene Triple action s trojitým účinkem
• Dvojí ukazatel hladiny vody pro používání pravou i levou rukou
• Víko s pružinou, které se otevírá bez námahy jedním stiskem tlačítka
 



 Osvětlené těleso

Po zapnutí konvice se vnitřní část konvice rozsvítí a 
vyzařuje elegantní modré světlo skrz víko a 
průhledné indikátory hladiny vody.

Filtr Triple action s trojitým účinkem

Odnímatelný filtr neslouží pouze k tomu, aby bránil 
vyplavování kousků vodního kamene. Ve skutečnosti 
přitahuje vodní kámen k filtru a udržuje částice 
připojené a kousky v koši. Díky tomu je vaše konvice 
mnohem čistší a voda je dokonale čistá.

Víko s pružinou
Průhledné víko s pružinou. Stiskněte tlačítko pro 
otevření a víko se bez námahy otevře.
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Specifikace provedení
• Barva(y): Kartáčovaný kov/ černá
• Materiály: Nerezová ocel a polypropylén

Obecné specifikace
• Automatické vypnutí: Ano
• Dvojitá ochrana proti vyvaření vody: Ano
• Úložný prostor pro šňůru: Ano
• Bez síťové šňůry: Ano
• Protiskluzové podložky: Ano
• Ergonomická rukojeť: Ano
• Středový konektor otočný o 360°: Ano

• Víko a výplň hubičky: Ano
• Ploché topné těleso: Ano

Technické údaje
• Spotřeba: 2000 - 2400 W
• Délka šňůry: 0,75 m
• Napětí: 220 - 240 V
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Kapacita: 1,7 l

Příslušenství
• Filtr: HD4992
•
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