
Kanvica
Viva Collection

 

1,7 l 2400 W

Ukazovateľ 1 šálky

Strieborno-čierna

Výklopné veko

 

HD4677/20

Uvarte vždy len potrebné množstvo
Táto kanvica ušetrí až 66 % energie

Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ štýlovej kanvice Philips HD4677/20

umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte

až 66 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie

Uvarte len potrebné množstvo

Ukazovateľ jednej šálky na prípravu len potrebného množstva vody

Jednoduchá obsluha

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Zvonček zazvoní, keď je voda pripravená

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Dvojitý filter na zachytenie vodného kameňa pre šálku čistej vody

Bezpečné použitie

Viacnásobný bezpečnostný systém



Kanvica HD4677/20

Hlavné prvky Technické údaje

Ukazovateľ jednej šálky

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také

množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až

66 % energie a vody, čím prispieva k ochrane

životného prostredia.

Výklopné veko

Výklopné veko s veľkým otvorom pre

jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež

zabraňuje kontaktu s parou.

Skrytý vyhrievací článok

Skrytý vyhrievací článok z nehrdzavejúcej

ocele v tejto kanvici Philips zaistí rýchle

zovretie a jednoduché čistenie.

Filter na zachytenie vodného kameňa

Dvojitý filter na zachytenie vodného kameňa

pre šálku čistej vody a čistejšiu kanvicu.

Zvonček zazvoní, keď je voda pripravená

Zvuk zvončeka signalizuje, že voda práve

zovrela.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred

skratom a varom naprázdno a umožňuje

automatické vypnutie po skončení prípravy.

 

Špecifikácia dizajnu

Materiály: Ohrevný prvok: nehrdzavejúca oceľ,

Plášť: polypropylén/ABS, Spínač a držiak na

nástroje: polypropylén

Farba(y): Biela a strieborná

Všeobecné špecifikácie

Bez šnúry: áno

Protisklzové nožičky: áno

Ergonomická rukoväť: áno

Jednoduché plnenie cez výlevku: áno

Široké otváracie veko: áno

Odkladanie kábla: áno

Automatické vypnutie: áno

Ochrana proti varu naprázdno: áno

360 stupňová základňa: áno

Plnenie cez veko alebo výlevku: áno

Skrytý vyhrievací článok: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 2400 W

Dĺžka kábla: 0,75 m

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Kapacita: 1700 l

Rozmery

Rozmery produktu (ŠxHxV): 16,2 x 26,5 x

22 cm

Rozmery balenia (Š x H x V): 22 x 18,1 x

32,2 cm

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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