Kanvica
Viva Collection
Kov
Odpružené veko
Svetelná kontrolka
1,7 l

Vychutnajte si horúce nápoje kedykoľvek
HD9355/90

S funkciou udržiavania teploty
Odolná kanvica, celá z bezpečnej nehrdzavejúcej potravinárskej ocele pre dlhé
a spoľahlivé každodenné používanie – s pohodlným režimom udržiavania teploty,
ktorý je vždy pripravený poslúžiť. Spoločnosť Philips vložila do tejto elegantnej
kanvice s dlhou životnosťou 60 rokov spoľahlivosti a odborných skúseností.
Rýchle a bezpečné zohrievanie
Funkcia udržiavania teploty bez opätovného varenia
Odolné telo z nehrdzavejúcej ocele zaisťujúce dlhú životnosť
Plochý vyhrievací článok na rýchly ohrev
Viacnásobný bezpečnostný systém chrániaci pred varom naprázdno
Výpust z nehrdzavejúcej ocele zabraňujúci rozliatiu
Ľahko sa plní, používa a čistí
Jednoducho čitateľný ukazovateľ hladiny vody
Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá
Odpružené veko s veľkým otvorom na čistenie
Jednoduché dopĺňanie cez veko alebo výpust
Bezkáblová kanvica s 360° kruhovou základňou
Navíjač kábla na jednoduché prispôsobenie a uskladnenie
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Hlavné prvky
Funkcia udržiavania teploty

Kontrolné svetlo

Bez káblov s 360° kruhovou základňou

Funkcia udržiavania teploty zachová teplotu
vody vo vašej kanvici na nastavenej úrovni,
takže ju nemusíte znova variť.

Elegantný svetelný indikátor integrovaný
v spínači sa rozsvieti po zapnutí kanvice.

Bezkáblová kanvica je umiestnená na 360°
kruhovej základni na uľahčenie dvíhania
a premiestňovania.

Ukazovateľ hladiny vody
Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele

Odolná celokovová konštrukcia z leštenej
potravinárskej nehrdzavejúcej ocele umožňuje
dlhé a spoľahlivé používanie.

Skrytý navíjač kábla

Hladinu vody možno jednoducho odčítať vďaka
ukazovateľu umiestnenému pod rúčkou.
Odpružené veko s veľkým otvorom*

Skrytý vyhrievací článok

Skrytý nerezový ohrevný článok zaručuje rýchly
ohrev a jednoduché čistenie.

Kábel možno omotať pod základňou tak, aby
mal správnu dĺžku do každej kuchyne a aby
bolo možné kanvicu jednoducho odložiť.
Výpust z nehrdzavejúcej ocele
Výpust je vyrobený z potravinárskej
nehrdzavejúcej ocele a účinne zabraňuje
vyliatiu vody, čo zaisťuje bezpečný var a šálku
čistej vody za každých okolností.

Odpružené veko sa plynule otvára stlačením
tlačidla, aby používateľa nezasiahla horúca
para. Veľký otvor uľahčuje čistenie.
Jednoduché dopĺňanie

Viacnásobný bezpečnostný systém

Rýchlovarná kanvica sa automaticky vypne,
keď je voda zovretá, keď kanvicu zdvihnete
z podstavca alebo keď je v kanvici príliš málo
vody.

Kanvicu je možné plniť cez výpust alebo
otvorením odpruženého veka.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú
znižovať náklady, spotrebu energie a
emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú
významný environmentálny prínos v jednej
alebo viacerých hlavných oblastiach
ekologických priorít spoločnosti Philips –
energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné
látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako
aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje
Všeobecné špeciﬁkácie
Vlastnosti produktu: 360 stupňová základňa,
Automatické vypnutie, Ochrana proti varu
naprázdno, Odkladanie kábla, Skrytý
vyhrievací článok, Protisklzové nožičky,
Vypínač, Kontrolné svetlo, Odpružené veko,
Naširoko otvárateľné veko
Bezkáblový
Jednoduché plnenie cez výpust
Plnenie cez veko alebo výpust
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Servis
2-ročná celosvetová záruka
Udržateľnosť
Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný
papier

Technické špeciﬁkácie
Frekvencia: 50/60 Hz
Výkon: 1740 – 2060 W
Napätie: 220 – 240 V
Kapacita: 0,75 l
Dizajn
Farba: Titanium
Povrchová úprava
Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ
Materiál vypínača: Polypropylén (PP)
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* O 25 % väčšia než bežná kovová kanvica Philips HD9320

