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Dizajn, ktorý dlho vydrží
Bez vytekanie a so zabezpečenou technológiou tesnenia

Inteligentný dizajn tejto kanvice vám umožní vidieť množstvo vody z akéhokoľvek

uhla a zároveň efektívne odfiltruje vodný kameň vďaka filtru s mikrosieťkou.

Spoľahlivé a efektívne zovretie, dlhá životnosť!

Jednoduchá obsluha

360° intuitívny ukazovateľ hladiny vody

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Snímateľné veko na jednoduché čistenie

S mikrosieťkovým filtrom bude voda v šálke priezračná

Plochý ohrevný článok s jednoduchým čistením

Bezpečné použitie

Veko, rúčka a spínač, ktoré neprepúšťajú paru

Viacnásobný bezpečnostný systém
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Hlavné prvky

360° ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ hladiny vody čitateľný z každého

uhla vďaka priehľadnému telu. Štýlové pásiky

prakticky ukazujú hladinu vody, a tiež koľko

šálok ňou môžete naplniť.

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezkáblová 360° kruhová základňa pre

jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Navíjač napájacieho kábla

Kábel možno naviť okolo základne, takže

kanvicu môžete jednoducho umiestniť v

kuchyni.

Snímateľné veko

Úplne snímateľné veko na jednoduché čistenie.

Filter s mikrosieťkou

Odnímateľný filter s jemnou mikrosieťkou

v oblasti výpustku zachytí všetky čiastočky

vodného kameňa väčšie ako 180 mikrónov,

takže zabezpečí, že si do šálky nalejete len

čistú vodu.

Skrytý vyhrievací článok

Nerezové skryté teleso zaručuje rýchly ohrev a

jednoduché čistenie.

Nepriepustnosť pary

Veko, rúčka ani vypínač neprepúšťajú paru,

takže s ňou vôbec neprídete do kontaktu.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Niekoľkonásobný bezpečnostný systém chráni

varom naprázdno a umožňuje automatické

vypnutie po skončení prípravy alebo zdvihnutí

zo základne.

OCENENIE iF DESIGN AWARD

Cenu IF udeľujú výrobkom, projektom,

konceptom a iným oblastiam najznámejšie

osobnosti dizajnu.Spoločnosť iF International

Forum Design GmbH každý rok organizuje

jednu z najvychýrenejších a najprestížnejších

súťaží v oblasti dizajnu: iF DESIGN AWARD.

Ocenenie iF DESIGN AWARD je na celom

svete uznávané ako symbol výnimočného

dizajnu a tohto podujatia sa každoročne

zúčastňuje viac ako 5 000 návrhov zo 70

krajín.

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.

OCENENIE ZA DIZAJN RED DOT 2016

Ocenenie Red Dot Design Award je

medzinárodné ocenenie dizajnu produktov a

komunikačných prostriedkov.Získanie ocenenia

v tejto súťaži je dôkazom, že tvorivé mysle

majú víziu, dokážu s nasadením skúmať a

experimentovať a sú mocnosťou, s ktorou treba

v budúcnosti rátať. Ocenenia sa udeľujú

v kategóriách produktového dizajnu,

dizajnérskych agentúr a dizajnérskych

konceptov.
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: 360 stupňová základňa,

Automatické vypnutie, Ochrana proti varu

naprázdno, Odkladanie kábla, Skrytý

vyhrievací článok, Integrovaný priestor na

uloženie kábla, Protisklzové nožičky

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Technické špecifikácie

Objemná misa: 1,5 D

Dĺžka kábla: 0,75 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 2 200 W

Napätie: 220 – 240 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V):

223 x 162 x 254 mm

Mikrosieťkový filter: 180 µm

Dizajn

Farba: Hviezdna biela a karibská modrá

Povrchová úprava

Ohrevný článok materiálu: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál hlavnej časti: Plastové PP

Materiál vypínača: Plastové PP
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