
Varná konvice

Daily Collection

 
1,6 l, 2 400 W

Indikátor úrovně hladiny

Béžovobílá

Výklopné víko

 
HD9300/13

Rychlé a snadné přivedení k varu
Výkonná konvice s plochým topným tělesem, které lze snadno vyčistit

Díky plochému topnému tělesu uvaří rychle vodu a snadno se čistí. Omyvatelný filtr vodního kamene zajišťuje

čistší vodu a tím i čistší nápoje.

Snadné použití

Snadné plnění víkem i hubičkou

Výklopné víko s velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na obou stranách

Navíječ napájecí šňůry usnadňuje ukládání

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Filtr s jedním účinkem pro ochranu před vodním kamenem

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Bezpečné použití

Znásobený bezpečnostní systém



Varná konvice HD9300/13

Přednosti

Snadné plnění víkem i hubičkou

Konvici lze naplnit hubičkou nebo po otevření

víka se závěsem.

Ukazatele hladiny vody

Snadno čitelné ukazatele hladiny vody na

obou stranách varné konvice Philips pro

používání pravou i levou rukou.

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.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Jednočinný filtr

Filtr s jedním účinkem pro ochranu před

vodním kamenem. A výsledek: čistý šálek vody

a čistší konvice.

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.
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Specifikace

Specifikace provedení

Barva(y): Bílá a béžová

Topné těleso: Nerezová ocel

Materiál krytu: Polypropylen (PP)

Materiál vypínače: Polypropylen (PP)

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: 1,6 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):

16,6 x 23 x 24,9 cm

Rozměry balení (Š x H x V):

28,7 x 18,8 x 23,3 cm

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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