
Varná konvice

Viva Collection

 

1,2 l, 2 400 W

Ovládání teploty

Levandulově bílá

Výklopné víko

 

HD4678/70

Skvěle chutnající horké nápoje
Díky optimálnímu nastavení teploty nápoje

Chcete-li dosáhnout co nejlepší chuti, je třeba nápoj připravovat při ideální

teplotě: zelený čaj vyžaduje teplotu do 80 °C, instantní káva 90 °C a černý čaj,

horká čokoláda nebo polévka 100 °C. Otočte knoflíkem na konvici na správnou

ikonu a vychutnejte si oblíbený nápoj.

Skvěle chutnající horké nápoje

Knoflík nastavení teploty pro zajištění té nejlepší chuti

Snadné použití

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na obou stranách

Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Navíječ napájecí šňůry usnadňuje ukládání

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Indikátor jednoho šálku umožňuje vařit pouze tolik vody, kolik potřebujete

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Filtr vodního kamene pro čistý šálek vody

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Bezpečné použití

Znásobený bezpečnostní systém



Varná konvice HD4678/70

Přednosti Specifikace

Ruční kontrola teploty

Knoflík nastavení teploty pro zajištění té

nejlepší chuti vašich nápojů.

Navíječ napájecího kabelu

Kabel lze navinout okolo základny, takže

konvici lze v kuchyni snadno umístit.

Znásobený bezpečnostní systém

Znásobený bezpečnostní systém proti vyvaření

vody, s automatickým vypnutím po uvaření

nebo po zvednutí ze základny.

Ukazatele hladiny vody

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na

obou stranách varné konvice Philips pro

používání pravou i levou rukou.

Filtr vodního kamene

Filtr vodního kamene pro čistý šálek vody a

čistší konvici.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé

přivedení k varu a snadné čištění.

Výklopné víko

Víko se závěsem a velkým otvorem pro snadné

plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu

s párou.

Indikátor jednoho šálku

Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik

potřebují, a tím šetřit energii a vodu. Tím

přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Světelný indikátor

Elegantní indikátor zasazený ve vypínači pro

zapnutí/vypnutí informuje, zda je konvice

zapnutá.

 

Specifikace provedení

Topné těleso: Nerezová ocel

Materiál krytu: Plast ABS

Materiál vypínače: Polypropylen (PP)

Barva(y): Bílá a levandulová

Obecné specifikace

Bezdrátový: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Ergonomická rukojeť: Ano

Snadné plnění hubičkou: Ano

Víko s možností širokého otevření: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Ochrana proti vaření bez vody: Ano

Středový konektor otočný o 360°: Ano

Víko a výplň hubičky: Ano

Ploché topné těleso: Ano

Technické údaje

Kapacita: 1,2 l

Délka kabelu: 0,75 m

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 2000–2400 W

Napětí: 220–240 V

Rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V):

16 x 24,4 x 22,2 cm

Rozměry balení (Š x H x V): 23 x 19 x 27,5 cm

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑03‑19

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 37278 73

www.philips.com

http://www.philips.com/

