
Kanvica
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Collection

 
1,5 l, 2400 W

Základňa s modrým svetlom

Hliník

 

HD4690/00

Krištáľovo čistá
Filter proti usádz. vod. kameňa s najdlhšou výdržou na trhu

Hliníková kanvica s telom odolným voči poškriabaniu a odtlačkom prstov.

Pokročilý systém filtrovania zabráni preniknutiu čiastočiek vodného kameňa do

vášho nápoja a udržiava kanvicu čistú. Elegantný svetelný prstenec osvieti spodok

kanvice, keď ju zapnete.

Ľahko ovládateľný

Odpružené veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Zvonček zazvoní, keď je voda pripravená

Podsvietenie spínača sa rozsvieti po zapnutí kanvice

Ergonomická rukoväť, ktorá pohodlne sadne do každej ruky

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Trojitý filter na odstránenie vodného kameňa pre šálku čistej vody

Bezpečné použitie

Studená stena bezpečná na dotyk

Štvorstupňový bezpečnostný systém



Kanvica HD4690/00

Hlavné prvky Technické údaje

Podsvietenie spínača

Podsvietenie spínača osvieti spodok kanvice,

čím jej dodá ešte elegantnejší vzhľad a vám

zreteľne signalizuje, že je kanvica zapnutá.

Odpružené veko

Odpružené veko s veľkým otvorom pre

jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež

zabraňuje kontaktu s parou.

Ergonomická rukoväť do každej ruky

Ergonomická rukoväť pohodlne sadne do

každej ruky a ľahko sa uchopí.

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kábel možno naviť okolo základne, takže

kanvicu môžete jednoducho umiestniť v

kuchyni.

Bezkáblová 360° kruhová základňa

Bezkáblová 360° kruhová základňa pre

jednoduché nadvihovanie a pokladanie.

 

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): hliník

Materiály: Ohrevný prvok: nehrdzavejúca oceľ,

Plášť: nehrdzavejúca oceľ, Spínač a držiak na

nástroje: polypropylén

Hmotnosť zariadenia: 1,65 kg

Všeobecné špecifikácie

Bez šnúry

Protisklzové nožičky

Ergonomická rukoväť

Jednoduché plnenie cez výlevku

Široké otváracie veko

Úložný priestor na kábel

Automatické vypnutie

Ochrana proti varu naprázdno

360 stupňová základňa

Plnenie cez veko alebo výlevku

Skrytý vyhrievací článok

Technické špecifikácie

Príkon: 2400 W

Kapacita: 1,5 l

Dĺžka kábla: 0,75 m

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Rozmery

Rozmery produktu (ŠxHxV): 16,2 x 27,7 x

23,6 cm

Rozmery balenia (Š x H x V): 27,3 x 22,6 x

31,8 cm

Služba

2-ročná celosvetová záruka
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