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Skvěle chutnající horké nápoje
Díky optimálnímu nastavení teploty nápoje

Snažíte se dosáhnout optimální chuti svého nápoje? Má-li být horký nápoj co nejchutnější, je nutné jej připravit

při ideální teplotě. Když zvolíte správnou ikonu teploty na konvici, můžete si nyní vychutnat optimální chuť svého

nápoje.

Skvěle chutnající horké nápoje

5 tlačítek předvoleb pro horké nápoje pro váš preferovaný horký nápoj

Funkce uchování teploty zajistí stálou teplotu vody podle vaší volby

Rychlé přivedení k varu a snadné čištění

Indikátor jednoho šálku umožňuje vařit pouze tolik vody, kolik potřebujete

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Filtr hubičky pro čistší šálek i konvici

Snadné použití

Snadné plnění víkem i hubičkou

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezpečné použití

Čtyřnásobný bezpečnostní systém



Varná konvice HD9380/20

Přednosti

5 tlačítek předvoleb pro horké nápoje

Předvolby teploty pro 40, 80, 90 a 100 °C

zajistí, že hlavní přísada 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.

Snadné plnění víkem i hubičkou

Konvici lze naplnit hubičkou nebo po otevření

víka.

Indikátor jednoho šálku

Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik

potřebují, a tím šetřit energii a vodu. Tím

přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Ploché topné těleso

Skrytý prvek z nerezové oceli zajišťuje rychlé

přivedení k varu a snadné čištění.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Čtyřnásobný bezpečnostní systém

Čtyřnásobný bezpečnostní systém proto zkratu

a vyvaření vody, s automatickým vypnutím po

uvaření nebo po zvednutí ze základny.

Filtr hubičky

Filtr s jemným mikrosítkem na hubičce zajistí,

aby byla voda nalévaná do šálku čistá a váš

nápoj neobsahoval žádné částice vodního

kamene.

 



Varná konvice HD9380/20

Specifikace

Specifikace provedení

Barva(y): Černá

Topné těleso: Nerezová ocel

Obecné specifikace

bezdrátový: Ano

Ergonomická rukojeť: Ano

Víko s možností širokého otevření: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Středový konektor otočný o 360°: Ano

Ochrana proti vaření bez vody: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Ploché topné těleso: Ano

Víko a výplň hubičky: Ano

Příslušenství

Filtr: Jeden filtr

Technické údaje

Kapacita: 1,0 l

Spotřeba: 2 400 W

Rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V): 20 x 22 x 23 cm

Rozměry balení (Š x H x V): 32,6 x 29,5 x

23,6 cm

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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