
 

 

Philips Avance Collection
Kovová konvice s funkcí 
uchování teploty

Kov
1,7 l
Víko s pružinou
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ovládáním teploty a funkcí uchování teploty
zné nápoje a ingredience vyžadují odlišnou teplotu vody, aby chutnaly co nejlépe. Díky 
ednastaveným tlačítkům na základně této elegantně vypadající konvice je volba té 
rávné teploty hračkou.

Bezpečné použití
• Ovladač Strix

Snadné použití
• Ušetřete až 69% energie díky označení počtu šálků.

Bezpečné a rychlé vaření
• Nerezová ocel vhodná ke zpracování potravin (SUS304)

Rychlé a bezpečné dosažení bodu varu
• Ploché topné těleso pro rychlé přivedení k varu
• Mikrosítko zachycuje drobné částečky vodního kamene
• Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody

Snadné plnění, používání a čištění
• Snadno čitelný ukazatel hladiny vody
• Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné čištění
• Světelný indikátor se při zapnutí konvice rozsvítí



 4 přednastavená teplotní tlačítka

Přednastavené hodnoty teplot 40, 60, 80 a 
100° C zajistí, aby měly mléko pro děti, čaj, 
instantní káva, polévka nebo nudle tu správnou 
teplotu. Ohledně nejlepší teploty jednotlivých 
nápojů se vždy obraťte na výrobce daného 
nápoje.

Funkce uchování teploty
Tato funkce udržuje v konvici určitou teplotu 
vody, takže ji nemusíte znovu ohřívat.

Indikátor šálku

Díky praktickému ukazateli vodní hladiny, 
včetně označení množství na jeden šálek, vaříte 
pouze tolik vody, kolik potřebujete, čímž 
ušetříte jak energii, tak vodu (protože vaříte 
vodu pouze na jeden šálek vody 250 ml 
namísto celého litru) a přispějete ke zlepšení 
životního prostředí.

Mikrosítko

Odnímatelné mikrosítko na hubičce zachytí 
všechny částečky vodního kamene o velikosti 
až 200 mikrometrů a zaručí tak čistotu vody.

Ploché topné těleso

Skryté topné těleso z nerezové oceli zajišťuje 
rychlé přivedení k varu a snadné čištění.

Několikanásobný bezpečnostní systém

Několikanásobný bezpečnostní systém proti 
vyvaření vody, s automatickým vypnutím, 
jakmile je voda připravena.

Víko s pružinou a velkým otvorem*

Víko se otevírá plynule stisknutím tlačítka, čímž 
se zabraňuje kontaktu s párou. Velký otvor 
usnadňuje čištění.

Indikátor úrovně hladiny vody

Hladina vody je snadno čitelná díky indikátoru 
umístěným pod rukojetí.

Světelný indikátor

Elegantní indikátor světla zasazený ve vypínači 
osvětlí konvici, když je zapnutá.
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Země původu
• Vyrobeno v: Čína

Konstrukční specifikace
• Barva(y): Kov

Technické údaje
• Délka kabelu: 0,75 m
• Spotřeba: 1850–2200 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Kapacita konvice: 1,7 L

Vzhled
• Barva ovládacího panelu: černá, kovově matná

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení (D x Š x V): 242x196x250 mm
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 230x188x257 mm
• Rozměry balení A (D x Š x V): 

408 x 252 x 516 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,68 kg
• Hmotnost výrobku: 1,33 kg

• Hmotnost balení A-box: 7,22 kg
• Mikrosítko: 200 µm

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, 
Signalizace dokončení, Řízení teploty, Kontrolka 
zapnutí přístroje, Plnění víkem i hubičkou

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel
• Materiál topného tělesa: Nerezová ocel
• Materiál spínače: Polypropylen

Servis
• 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Spotřeba v pohotovostním režimu: <0.5 W
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
•
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* Funkce udržení teploty udrží vodu 30 minut při zvolené teplotě 
s tolerancí ±5° C pro volby pod 100° C. Pro volbu 100 °C bude 
voda udržována při teplotě 90° C< T <100° C, aby se zabránilo 
převaření.

* O 25 % větší než běžná kovová konvice Philips HD9320.

http://www.philips.com

