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Skvěle chutnající horké nápoje
Nastavení teploty pro vaše oblíbené nápoje

Snažíte se dosáhnout optimální chuti svého nápoje? Má-li být horký nápoj co

nejchutnější, je nutné jej připravit při ideální teplotě. Stisknutím správného tlačítka

teploty na konvici si nyní můžete vychutnat optimální chuť svého nápoje.

Skvěle chutnající horké nápoje

4 tlačítka předvoleb pro váš preferovaný horký nápoj

Funkce uchování teploty zajistí stálou teplotu vody podle vaší volby

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Mohutná kovová konvice z leštěné nerezové oceli

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Mikrosítko pro čistý šálek vody

Snadné použití

Snadné plnění víkem i hubičkou

Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění

Prostor pro napájecí šňůru usnadňuje ukládání

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Bezpečné použití

Několikanásobný bezpečnostní systém



Rychlovarná konvice HD9326/20

Přednosti

4 tlačítka předvoleb pro horké nápoje

Předvolby teploty pro 80, 90, 95 a 100 °C

zajistí, že hlavní ingredience vašeho čaje,

instantní kávy, polévky či nudlí bude mít

teplotu, jakou máte rádi.

Funkce uchování teploty

Již není třeba stále převářet vodu. Funkce

uchování teploty zajistí udržování horké vody

při správné teplotě pro zvolenou předvolbu.

Robustní kovová konvice

Robustní kovová konvice z leštěné nerezové

oceli je vyrobena pro opravdu dlouhou

životnost.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé

přivedení k varu a snadné čištění.

Snadné plnění víkem i hubičkou

Konvici lze naplnit hubičkou nebo po otevření

sklopného víka.

Víko s pružinou

Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné

plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu

s párou.

Prostor pro uložení napájecího kabelu

Kabel lze navinout okolo základny, takže

konvici lze v kuchyni snadno umístit.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Ukazatel hladiny vody

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Několikanásobný bezpečnostní systém

Několikanásobný bezpečnostní systém proti

vyvaření vody, s automatickým vypnutím po

uvaření.

Mikrosítko

Odnímatelné mikrosítko na hubičce zachytí

všechny částečky vodního kamene o velikosti

větší než 200 mikrometrů a zaručí tak čistotu

vody.

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

Země původu

Vyrobeno v: Číně

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, Řízení teploty

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Kapacita nádoby: 1,7 L

Frekvence: 50–60 Hz

Spotřeba: 1850–2200 W

Napětí: 220–240 V

Design

Barva ovládacího panelu: Leštěný kov

Povrchová úprava

Materiál filtru: Nylon

Materiál topného tělesa: Nerezová ocel

Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel

Materiál spínače: PP
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