
 

 

Philips
Varná konvice

1,7 litru
2200 W
Leštěný kov

HD9320/20
Výjimečná odolnost

Dlouhá životnost
Robustní kovová elektrická konvice HD9320 má ploché topné těleso, které dokáže 
přivést vodu rychle k varu a také se snadno čistí.

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění
• Mohutná kovová konvice z leštěné nerezové oceli
• Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění
• Mikrosítko pro čistý šálek vody

Snadné použití
• Snadné plnění víkem i hubičkou
• Snadno čitelný ukazatel hladiny vody
• Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí
• Ruční otevírání víka pro snadné plnění a čištění
• Prostor pro napájecí šňůru usnadňuje ukládání
• Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Bezpečné použití
• Několikanásobný bezpečnostní systém



 Robustní kovová konvice
Robustní kovová konvice z leštěné nerezové 
oceli je vyrobena pro opravdu dlouhou 
životnost.

Snadné plnění víkem i hubičkou

Konvici lze naplnit hubičkou nebo po otevření 
víka se závěsem.

Ukazatel hladiny vody

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Světelný indikátor

Elegantní indikátor zasazený ve vypínači pro 
zapnutí/vypnutí informuje, zda je konvice 
zapnutá.

Ruční otevírání víka

Ruční otevírání víka pro snadné plnění a čištění.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé 
přivedení k varu a snadné čištění.

Prostor pro uložení napájecího kabelu

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.

Několikanásobný bezpečnostní systém

Několikanásobný bezpečnostní systém proti 
vyvaření vody, s automatickým vypnutím po 
uvaření.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
HD9320/20
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Specifikace provedení
• Barva(y): Leštěný kov
• Topné těleso: Nerezová ocel

Obecné specifikace
• Bezdrátová: Ano
• Protiskluzové podložky: Ano
• Ergonomická rukojeť: Ano
• Snadné plnění hubičkou: Ano
• Úložný prostor pro kabel: Ano
• Automatické vypnutí: Ano
• Ochrana proti vaření bez vody: Ano
• Středový konektor otočný o 360°: Ano
• Plnění víkem a hubičkou: Ano

• Ploché topné těleso: Ano
• Ruční otevírání víka: Ano
• Vypínač: Polykarbonát

Technické údaje
• Kapacita: 1,7 l
• Délka kabelu: 0,75 m
• Frekvence: 50/60 Hz
• Spotřeba: 2200 W
• Napětí: 220–240 V

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano
•
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