
Kanvica
Daily Collection

 
1,6 l 2400 W

Ukazovateľ hladiny vody

Čierna

Výklopné veko

 
HD9300/90

Rýchle a jednoduché varenie
Výkonná kanvica, ohrevný článok s jednoduchým čistením

Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí.

Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.

Jednoduchá obsluha

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Bezšnúrová 360° kruhová základňa pre jednoduché nadvihovanie a pokladanie

Rýchly ohrev a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Jednočinný filter na ochranu pred vodným kameňom

Bezpečné použitie

Viacnásobný bezpečnostný systém



Kanvica HD9300/90

Hlavné prvky

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez hrdlo alebo

otvorením výklopného veka.

Indikátory hladiny vody

Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na

oboch stranách elektrickej kanvice Philips

vhodné pre pravákov aj ľavákov.

Navíjač napájacieho kábla

Kábel možno naviť okolo základne, takže

kanvicu môžete jednoducho umiestniť v

kuchyni.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred

skratom a varom naprázdno a umožňuje

automatické vypnutie po skončení prípravy.

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.

Jednočinný filter

Jednočinný filter Anti-calc na ochranu pred

vodným kameňom. Výsledkom je čistejšia

voda v šálke a čistejšia kanvica.

Výklopné veko

Výklopné veko s veľkým otvorom pre

jednoduché plnenie a čistenie, ktoré tiež

zabraňuje kontaktu s parou.

 



Kanvica HD9300/90

Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Ohrevný článok: Nehrdzavejúca oceľ

Materiál plášťa: Plast ABS

Materiál spínača: Polypropylén (PP)

Farba(y): Čierna

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

Kapacita: 1,6 l

Dĺžka kábla: 0,75 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 2000 – 2400 W

Napätie: 220-240 V

Rozmery

Rozmery produktu (ŠxHxV): 16,6 x 23 x

24,9 cm

Rozmery balenia (Š x H x V): 28,7 x 18,8 x

23,3 cm

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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