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Vychutnejte si horké nápoje kdykoli
S funkcí udržování teploty

Odolná rychlovarná konvice z nerezové potravinářské oceli pro dlouhé

a spolehlivé každodenní používání – také s hodícím se režimem udržování

teploty, který je vám vždy k dispozici. V této elegantní rychlovarné konvici

s dlouhou životností se odráží 60 let zkušeností společnosti Philips.

Rychlé a bezpečné dosažení bodu varu

Funkce udržení teploty bez opakovaného ohřívání

Odolné celonerezové tělo s dlouhou životností

Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Hubička z nerezové oceli odolná proti rozlití

Snadné plnění, používání a čištění

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí

Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné čištění

Snadné plnění prostřednictvím víka nebo hubičky

Bezdrátová varná konvice otočná o 360°

Navíječ napájecího kabelu umožňující snadné nastavení a skladování



Varná konvice HD9355/90

Přednosti

Funkce udržení teploty

Tato funkce udržuje v konvici určitou teplotu

vody, takže ji nemusíte znovu ohřívat.

V designu nerezové oceli

Odolný celokovový design z leštěné nerezové

potravinářské oceli zajišťuje dlouhé

a spolehlivé používání.

Ploché topné těleso

Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje

rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Několikanásobný bezpečnostní systém

Konvice se automaticky vypne, když je voda

připravena, když konvici zvednete ze základny

nebo když je v ní příliš málo vody.

Světelný indikátor

Elegantní indikátor zasazený ve vypínači

osvětlí konvici, když je zapnutá.

Indikátor úrovně hladiny

Hladina vody je snadno čitelná díky indikátoru

umístěným pod rukojetí.

Víko s pružinou a velkým otvorem*

Víko se otevírá plynule stisknutím tlačítka, čímž

se zabraňuje kontaktu s párou. Velký otvor

usnadňuje čištění.

Snadné doplňování

Konvici lze naplnit prostřednictvím hubičky

nebo po otevření víka s pružinou.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová varná konvice je umístěna na

základně otočné o 360° umožňující snadné

zvedání a nasazování zpět.

Skrytý navíječ napájecího kabelu

Napájecí kabel lze navinout pod základnu,

takže se jeho délka přizpůsobí každé kuchyni

a snadno se uloží.

Hubička z nerezové oceli

Hubička odolná proti rozlití je vyrobena

z nerezové oceli pro využití při zpracování

potravin, efektivně slouží jako ochrana proti

rozlití vody, zajišťuje bezpečný ohřev vody,

kterou budete následně servírovat vždy

křišťálově čistou.

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

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Středový konektor otočný o

360°, Automatické vypnutí, Ochrana proti

vaření bez vody, Úložný prostor pro kabel,

Ploché topné těleso, Protiskluzové podložky,

Vypínač, Světelný indikátor, Víko s pružinou,

Víko s možností širokého otevření

Bezdrátová: Ano

Snadné plnění hubičkou: Ano

Plnění víkem a hubičkou: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Frekvence: 50/60 Hz

Spotřeba: 1740–2060 W

Napětí: 220–240 V

Kapacita: 0,75 L

Design

Barva: Titanová

Povrchová úprava

Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel

Materiál vypínače: Polypropylen (PP)

* O 25 % větší než běžná kovová konvice Philips HD9320
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