
Konvice
 

1,0 l, 2400 W

Oranžovobílá

 

HD4680/55
Rychlé a snadné přivedení k varu
Výkonné ploché topné těleso, které lze snadno vyčistit

Že by bylo skvělé uvařit vodu za několik sekund a snadno vyčistit konvici? Ploché

topné těleso umožňuje rychle uvařit vodu a snadno se čistí. Omyvatelný filtr

vodního kamene zajišťuje čistší vodu a tím i čistší nápoje.

Snadné použití

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Navíječ šňůry pro snadné uskladnění

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Filtr vodního kamene pro čistý šálek vody

Bezpečné použití

Provedení s chladnými stěnami pro bezpečný dotek

Čtyřnásobný bezpečnostní systém



Konvice HD4680/55

Přednosti Specifikace

Výklopné víko

Víko se závěsem a velkým otvorem pro snadné

plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu

s párou.

Ploché topné těleso

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu

a snadné čištění

Filtr vodního kamene

Dvojitý 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.

 

Specifikace provedení

Barva(y): Oranžovobílá

Materiály: Topné těleso: Nerezová ocel, Kryt:

Polypropylén/ ABS, Vypínač a nástrojový

držák: Polypropylén

Obecné specifikace

bezdrátový: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Ergonomická rukojeť: Ano

Snadné plnění hubičkou: Ano

Víko s možností širokého otevření: Ano

Úložný prostor pro šňůru: 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: 1,0 l

Spotřeba: 2000 - 2400 W

Délka šňůry: 0,75 m

Napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50 – 60 Hz

Rozměry

Rozměry balení (Š x H x V):

21,3 x 17,6 x 25 cm

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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