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Výkon, ktorý trvá a trvá
Celé telo z nehrdzavejúcej ocele s modrým podsvietením

Vďaka viac ako 60 rokom skúseností s výrobou kanvíc má táto rýchlovarná kanvica

Philips všetky žiadané vlastnosti – je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele určenej na

kontakt s potravinami a jej mimoriadne robustná konštrukcia je navrhnutá tak, aby

dlhodobo odolávala častému používaniu.

Jednoduchá obsluha

Modré svetlo LED a kontrolné svetlo sa rozsvietia po zapnutí rýchlovarnej kanvice

Veko z nehrdzavejúcej ocele s pružinou

Obojstranný priehľadný ukazovateľ hladiny vody

Napájací podstavec obalený kovom

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Skryté vyhrievacie články pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Robustná kovová rýchlovarná kanvica z tela, veka aj podstavca z nehrdzavejúcej ocele

S mikrosieťkovým filtrom bude voda v šálke priezračná

Bezpečné použitie

Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno

Nehrdzavejúca oceľ vhodná na kontakt s potravinami
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Hlavné prvky

Modré svetlo LED a kontrolné svetlo

Táto rýchlovarná kanvica má vo svojom vnútri

modré svetlo LED, vďaka ktorému je proces

varenia vody pútavejší a upokojujúci.

Priehľadný priezor na kontrolu hladiny vody

Priehľadný ukazovateľ hladiny vody možno

sledovať z oboch strán. Modré osvetlenie

indikuje zapnutie rýchlovarnej kanvice.

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezkáblová 360° kruhová základňa pre

jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

Skrytý vyhrievací článok

Nerezové skryté teleso zaručuje rýchly ohrev a

jednoduché čistenie.

Robustná kovová kanvica

Robustná rýchlovarná kanvica vyrobená z

brúsenej nehrdzavejúcej ocele (telo, veko aj

výpust) pre dlhšiu životnosť.

Filter s mikrosieťkou

Odnímateľný filter s mikrosieťkou v oblasti

výpustu zachytí všetky čiastočky vodného

kameňa väčšie ako 200 mikrónov, takže

zabezpečí, že si do šálky nalejete len čistú

vodu.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Rýchlovarná kanvica sa automaticky vypne,

keď je voda zovretá, keď kanvicu zdvihnete

z podstavca alebo keď je v kanvici príliš málo

vody.

Materiál vhodný na kontakt s potravinami

Rýchlovarná kanvica je vyrobená z

nehrdzavejúcej ocele vhodnej na kontakt s

potravinami, vďaka čomu bude voda vo vašej

šálke vždy čistá.

Veko z nehrdzavejúcej ocele s pružinou

Veko s pružinovým otváraním je vyrobené

z nehrdzavejúcej ocele a bezproblémovo sa

otvára stlačením tlačidla, aby používateľa

nezasiahla horúca para.

Napájací podstavec obalený kovom

Podstavec obalený kovom pre jednoliaty dizajn

z nehrdzavejúcej ocele.

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

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: 360 stupňová základňa,

Automatické vypnutie, Ochrana proti varu

naprázdno, Odkladanie kábla, Skrytý

vyhrievací článok, LED displej, Protisklzové

nožičky, Prepínač zapnuté/vypnuté, Kontrolka

zapnutia, Plnenie cez veko a výlevku

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 0,75 m

Frekvencia: 50-60 Hz

Príkon: 2 200 W

Napätie: 220 – 240 V

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 1,108 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 1,466 kg

Rozmery balenia (D x Š x V):

180 x 245 x 260 mm

Mikrosieťkový filter: 200 µm

Dizajn

Farba: Nehrdzavejúca oceľ

Povrchová úprava

Ohrevný článok materiálu: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál spínača: Plast PP
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