
Kanvica
 

1,7 l

2200 W

Fialový kov

 
HD9322/40

Dizajn, ktorý dlho vydrží
Vyrobená na dlhodobé používanie

Kovová elektrická kanvica v štýlovej fialovej farbe, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii a

s ovládaním kanvice, navrhnutá vo Veľkej Británii, je bezpečná a vyrobená na dlhodobé používanie

Odolná kovová kanvica

Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii, bezpečná a odolná

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Filter na zachytenie vodného kameňa pre šálku čistej vody

Jednoduchá obsluha

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Jednoduchý ukazovateľ hladiny vody

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Bezpečné použitie

Viacnásobný bezpečnostný systém zabraňuje skratu a zovretiu bez vody



Kanvica HD9322/40

Hlavné prvky

Odolná kovová kanvica

Odolná a štýlová kovová kanvica vyrobená z

nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii je

vyrobená na dlhodobé používanie.

Ovládanie kanvice

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii,

bezpečná a spoľahlivá.

Skrytý vyhrievací článok

Nerezové skryté teleso zaručuje rýchly ohrev a

jednoduché čistenie.

Filter na zachytenie vodného kameňa

Odnímateľný filter na zachytenie vodného

kameňa pre šálku čistej vody a čistejšiu

kanvicu.

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez hrdlo alebo

otvorením výklopného veka.

Odpružené veko

Odpružené veko s veľkým otvorom pre

jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež

zabraňuje kontaktu s parou.

Ukazovateľ hladiny vody

Jednoduchý ukazovateľ hladiny vody

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kábel možno naviť okolo základne, takže

kanvicu môžete jednoducho umiestniť v

kuchyni.

Kontrolné svetlo

Elegantné kontrolné svetlo zabudované v

spínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezkáblová 360° kruhová základňa pre

jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred

skratom a varom naprázdno a umožňuje

automatické vypnutie po skončení prípravy

alebo zdvihnutí zo základne.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Ohrevný článok: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál plášťa: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál spínača: Polypropylén (PP)

Všeobecné špecifikácie

Jednoduché plnenie cez výlevku: áno

Odkladanie kábla: áno

Automatické vypnutie: áno

Ochrana proti varu naprázdno: áno

360 stupňová základňa: áno

Plnenie cez veko alebo výlevku: áno

Skrytý vyhrievací článok: áno

Pružinou otvárané veko: áno

Technické špecifikácie

Kapacita: 1,7 l

Príkon: 2 200 W

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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