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Dlouhotrvající výkon
Kompletní provedení v nerezové oceli s modrým osvětlením

Díky více než šedesátileté zkušenosti s výrobou rychlovarných konvic je tato

rychlovarná konvice Philips vyrobena z odolné nerezové oceli určené pro styk

s potravinami, která zajišťuje dlouhou životnost. Její vysoce robustní provedení

zaručuje dlouhou trvanlivost při častém používání.

Snadné použití

Modré LED světlo a kontrolní světlo se rozsvítí při zapnutí konvice

Víko s pružinou z nerezové oceli

Oboustranné průhledné okénko s ukazatelem hladiny vody

Napájecí základna v kovovém obalu

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Plochá topná tělesa pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Robustní kovová konvice s tělem, víkem i základnou z nerezové oceli

Mikrosítko pro čistý šálek vody

Bezpečné použití

Vícenásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Nerezová ocel určená pro styk s potravinami



Nerezová rychlovarná konvice HD9357/11

Přednosti

Modré LED světlo a kontrolní světlo

Tato konvice má uvnitř modré osvětlení LED,

díky němuž bude vaření vody zábavnější a

příjemnější.

Průhledné okénko s ukazatelem hladiny vody

Průhledný ukazatel vody je vidět z obou stran.

Modré osvětlení signalizuje, že je konvice

zapnutá.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé

přivedení k varu a snadné čištění.

Robustní kovová konvice

Robustní kovová konvice z leštěné nerezové

oceli (tělo, víko i hubička) pro dlouhou

životnost.

Mikrosítko

Odnímatelné mikrosítko na hubičce zachytí

všechny částečky vodního kamene o velikosti

větší než 200 mikrometrů a zaručí tak čistotu

vody.

Vícenásobný bezpečnostní systém

Konvice se automaticky vypne, když je voda

připravena, když konvici zvednete ze základny

nebo když je v ní příliš málo vody.

Materiál určený pro styk s potravinami

Tato konvice je vyrobena z nerezové oceli

určené pro styk s potravinami a poskytuje tak

čistou vodu.

Víko s pružinou z nerezové oceli

Víko s pružinovým otevíráním je vyrobeno

z nerezové oceli a otevírá se prostým

stisknutím tlačítka, takže se vyhnete kontaktu

s párou.

Napájecí základna v kovovém obalu

Díky nerezové povrchové úpravě si plně užijete

její výhody.

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.
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Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Středový konektor otočný o

360°, Automatické vypnutí, Ochrana proti

vaření bez vody, Úložný prostor pro kabel,

Ploché topné těleso, Displej LED,

Protiskluzové podložky, Vypínač, Kontrolka

zapnutí přístroje, Plnění víkem i hubičkou

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Délka kabelu: 0,75 m

Frekvence: 50–60 Hz

Spotřeba: 2200 W

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 1,108 kg

Hmotnost včetně balení: 1,466 kg

Rozměry balení (D x Š x V):

180 x 245 x 260 mm

Mikrosítko: 200 µm

Design

Barva: Nerezová ocel

Povrchová úprava

Materiál topného tělesa: Nerezová ocel

Materiál hlavního těla: Nerezová ocel

Materiál vypínače: Plast PP
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