
Varná konvice

 

1,5 litru

2200 W

Leštěný kov

 
HD9302/21

Výjimečná odolnost
Nerezová ocel odolná vůči korozi

Kovová varná konvice HD9302, vyrobená z nerezové oceli odolné proti korozi, vybavená ovládáním konvice a

navržená ve Velké Británii, je bezpečná a vydrží vám po dlouhou dobu

Trvanlivá varná konvice

Vyrobena z nerezové oceli odolné proti rzi, bezpečná a trvanlivá

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném království, je bezpečné a spolehlivé

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Filtr vodního kamene pro čistý šálek vody

Snadné použití

Výklopné víko je plně odnímatelné pro snadnější čištění

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Snadné plnění víkem i hubičkou

Navíječ kabelu pro snadné uskladnění

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání



Varná konvice HD9302/21

Přednosti

Trvanlivá varná konvice

Trvanlivá a stylová varná konvice vyrobená

z nerezové oceli odolné proti rzi je předurčena

pro dlouhou životnost.

Ovládání konvice

Ovládání konvice navrženo ve Spojeném

království, je bezpečné a spolehlivé.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé

přivedení k varu a snadné čištění.

Filtr vodního kamene

Vyjímatelný filtr vodního kamene pro čistý

šálek vody a čistší konvici.

Výklopné víko, plně odnímatelné

Výklopné víko je plně odnímatelné pro

snadnější čištění.

Snadné plnění víkem i hubičkou

Konvici lze naplnit hubičkou nebo po otevření

víka se závěsem.

Kontrolka úrovně hladiny

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody na zadní

části.

Navíječ kabelu pro snadné uskladnění

Kabel lze navinout okolo základny, takže

konvici lze v kuchyni snadno umístit.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

 



Varná konvice HD9302/21

Specifikace

Specifikace provedení

Barva(y): Černá

Topné těleso: Nerezová ocel

Materiál krytu: Nerezová ocel

Materiál vypínače: Polypropylen (PP)

Obecné specifikace

Snadné plnění hubičkou: Ano

Víko s možností širokého otevření: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Středový konektor otočný o 360°: Ano

Víko a výplň hubičky: Ano

Ploché topné těleso: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 2200 W

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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