
Konvice
 

1,7 litru

 

HD4681

Čistá voda, čistší konvice
Filtr Double Action s dvojitým účinkem

Elegantní konvice zůstává déle čistá a díky filtru s dvojím účinkem Double Action

udržuje vodu čistou od šupinek vápencových usazenin. Během provozu svítí

kontrolní světlo a jakmile voda dosáhne teploty varu, ozve se zvukové znamení

a konvice se automaticky vypne.

Rychlé a snadné čištění

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Filtr s dvojitým účinkem pro průzračnější nápoje a čistší konvici

Snadné použití

Indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Zvuková signalizace oznámí, jakmile je voda připravena

Dvojí ukazatel hladiny vody pro používání pravou i levou rukou

Možnost uložení kabelu v základně

Bezpečné použití

Víko zůstává chladné, takže je vždy bezpečné na dotek

Sklopné víko se zajištěním: snadné používání, maximální bezpečnost



Konvice HD4681/00

Přednosti Specifikace

Filtr vodního kamene Double Action

Filtr Double Action funguje dvojím způsobem:

jako lapač vodního kamene, který na sebe

váže vodní kámen a jako běžný filtr, který

zabrání tomu, aby se zbylé kousky dostaly do

nápoje.

Světelný indikátor

Indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Středový konektor otočný o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání

 

Obecné specifikace

Bez síťové šňůry: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Dvojitá ochrana proti vyvaření vody: Ano

Středový konektor otočný o 360°: Ano

Úložný prostor pro šňůru: Ano

Ergonomická rukojeť: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Víko s možností širokého otevření: Ano

Snadné plnění hubičkou: Ano

Příslušenství

Filtr: HD 4984

Design a provedení

Materiály: Ano

Barva(y): bílá/modrá

Technické údaje

Spotřeba: 2000 - 2400 W

Napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50 – 60 Hz

Délka šňůry: 0,75 m

Kapacita: 1,7 l
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