
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Konvice řady 5000

100% na základě bioplastů**
Kapacita 1,7 litrů
Bezdrátová základna otočná o 
360°
Hedvábně bílá matná povrchová 
úprava
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konvicí Philips Eco Conscious Edition
obouzejte se se svým oblíbeným nápojem rychle a snadno s elegantním stylem 
okonalým výkonem. Udržitelný design ze 100% bioplastů na bázi Bio** a energeticky 

pornými funkcemi. Je to malý krok k zelenější budoucnosti.

Vyroben, aby dělal dojem
• Moderní a minimalistický styl
• Ryzí a jednoduchá komunikace

Vyroben, aby přispíval
• Udržitelný design hraje svou roli v zelenější budoucnosti
• Navrženo s ohledem na bezpečnost a udržitelnost

Vyroben, aby sloužil
• S výkonem 2 200 W připravíte teplý nápoj během chvilky
• Velká kapacita vhodná pro celou rodinu
• Snadno čitelné ukazatele hladiny vody a počtu šálků
• Skryté topné těleso z nerezové oceli
• Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí
• Filtr proti usazování vodního kamene zajišťuje čistou vodu v šálku
• Automatické vypnutí vypne konvici, když je voda připravena, nebo když je konvice mimo 

základnu
• Bezdrátová konvice na základně otočné o 360° pro snadné zvedání



 Rychle a jednoduše

Probouzejte se se svým oblíbeným nápojem 
rychle a snadno každé ráno s touto výkonnou 
konvicí.

Kapacita 1,7 l

Tato konvice s kapacitou 1,7 litru je vhodná 
pro celou rodinu. I přes velkou kapacitu však 
kompaktní provedení zabírá na pracovní ploše 
minimální prostor.

Ukazatel hladiny vody a počtu šálků

Praktické ukazatele hladiny vody, včetně 
ukazatele jednoho šálku se postarají o to, že 
budete vařit pouze tolik vody, kolik 
potřebujete, čímž ušetříte energii i vodu 
a přispějete k lepšímu životnímu prostředí.

Ploché topné těleso

Skryté topné těleso z nerezové oceli umožňuje 
rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Světelný indikátor

Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači 
osvětlí konvici, když je zapnutá.

Filtr vodního kamene

Odnímatelný filtr vodního kamene zajistí, aby 
byla voda nalévaná do šálku čistá

Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí vypne konvici, 
když je voda připravena, nebo když je konvice 
zvednuta ze základny.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová varná konvice je přesně umístěna 
na základně otočné o 360° umožňující snadné 
zvedání a bezproblémové nasazování zpět.

Recyklovatelné a odolné

Udržitelný design využívající 100 % plastů na 
bázi Bio** ke snížení uhlíkové stopy o 25 %*. 
Tento průlomový materiál má určitě velký vliv 
na vaši kuchyni a zároveň podporuje 
pozitivnější dopad na životní prostředí.

Bezpečné a udržitelné

100% bioplast** je vyroben z biologických 
a obnovitelných zdrojů, jako je slunečnicový 
olej. Použitý olej, který zůstane po vaření, se 
shromažďuje a recykluje prostřednictvím 
ekologicky šetrného procesu, aby byl vhodný 
pro styk s potravinami. Konvice má několik 
bezpečnostních systémů, které zamezují její 
provoz bez vody.
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Přednosti
Konvice řady 5000
100% na základě bioplastů** Kapacita 1,7 litrů, Bezdrátová základna otočná o 360°, Hedvábně bílá matná 
povrchová úprava
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Země původu
• Vyrobeno v: Čína

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 

226 x 159 x 255 mm
• Hmotnost výrobku: 0,84 kg

Obecné specifikace
• Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí, Indikátor 

úrovně hladiny, Indikace 1 šálku, Vypínač, Světelný 
indikátor, Mikrosítko, Bezšňůrový se základnou 
360°, Udržitelný design, Bezpečné a udržitelné, 
Moderní a minimalistický, Čistý a jednoduchý

Design a provedení
• Barva(y): Hedvábně bílá matná
• Materiál hlavního tělesa: 100% na základě bioplastů

Technické údaje
• Délka kabelu: 0,8 m
• Spotřeba: 1 850–2 200 W

Servis
• 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
•
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Specifikace
Konvice řady 5000
100% na základě bioplastů** Kapacita 1,7 litrů, Bezdrátová základna otočná o 360°, Hedvábně bílá matná 
povrchová úprava

* Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím 
bioplastu oproti 100% původního plastu (nebo původního 
polypropylenu)

* *PP plast z certifikovaných biologického zdroje, na základě 
hmotnostní bilance.
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