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Výjimečná odolnost
Žádné vytékání díky technologii bezpečného utěsnění

Tato prakticky navržená rychlovarná konvice umožňuje zjistit množství vody

z jakéhokoliv úhlu a zároveň díky filtru Micro-mesh efektivně filtruje vodní kámen.

Spolehlivý a efektivní ohřev, dlouhá životnost!

Snadné použití

360° intuitivní ukazatel hladiny vody

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Navíječ napájecí šňůry usnadňuje ukládání

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Odnímatelné víko usnadňující přístup během čištění

Mikrosítko pro čistý šálek vody

Ploché topné těleso lze snadno vyčistit

Bezpečné použití

Víko, rukojeť a vypínač v provedení odolném vůči úniku páry

Znásobený bezpečnostní systém



Varná konvice HD9334/11

Přednosti

360° ukazatel hladiny vody

Ukazatel hladiny vody lze číst z jakéhokoliv

úhlu díky průhlednému tělu. Stylové proužky

také prakticky ukazují množství vody a šálků.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Navíječ napájecího kabelu

Kabel lze navinout okolo základny, takže

konvici lze v kuchyni snadno umístit.

Odnímatelné víko

Plně odnímatelné víko usnadňující přístup

během čištění

Mikrosítko

Odnímatelné mikrosítko na hubičce zachytí

všechny částečky vodního kamene o velikosti

větší než 180 nanometrů a zaručí tak čistotu

vody.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé

přivedení k varu a snadné čištění.

Zabezpečení proti úniku páry

Víko, rukojeť a vypínač v provedení odolném

vůči úniku páry a kontaktu s párou

Znásobený bezpečnostní systém

Znásobený bezpečnostní systém proti vyvaření

vody, s automatickým vypnutím po uvaření

nebo po zvednutí ze základny.

Ocenění IF DESIGN AWARD

Cenou IF oceněné výrobky, projekty, koncepty

a další od známých jmen v oblasti

designu.Každý rok pořádá sdružení iF

International Forum Design GmbH jednu

z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších

světových soutěží v designu: iF DESIGN

AWARD. Celosvětově uznávaná jako symbol

výjimečného designu přijímá soutěž iF

DESIGN AWARD více než 5 000 návrhů ze

70 zemí každý rok.

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.

OCENĚNÍ RED DOT DESIGN AWARD 2016

Ocenění Red Dot Design Award je

mezinárodní cenou za design v oblastech

produktového a komunikačního designu.Výhra

v této soutěži potvrzuje, že tvůrci mají vizi a

dokáží se chopit úkolu, uskutečnit ho, bádat

nad ním a experimentovat a že je s nimi třeba

do budoucna počítat. Cena se udílí za

kategorie design výrobku, designové agentury

a designové koncepty.
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Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Středový konektor otočný o

360°, Automatické vypnutí, Ochrana proti

vaření bez vody, Úložný prostor pro kabel,

Ploché topné těleso, Integrovaný úložný

prostor pro kabel, Protiskluzové podložky

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Kapacita mísy: 1,5 L

Délka kabelu: 0,75 m

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 2200 W

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

223 × 162 × 254 mm

Mikrosítko: 180 µm

Design

Barva: Hvězdná bílá a karibská modrá

Povrchová úprava

Materiál topného tělesa: Nerezová ocel

Materiál hlavního těla: Plast PP

Materiál přepínače: Plast PP
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