Skleněná rychlovarná
konvice
1,8 l s nastavením teplot
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Objem 1,8 l
Regulace teploty od 60 °C do 100 °C
Kvalitní konektor
Otočná o 360 °
Snadná údržba

Rozšířený popisek
Perfektně vidíte, co vaříte
Konvice je vyrobená z velmi pevného,
zdravotně nezávadného borosilikátového
skla, které je odolně proti skvrnám. Jednou
z největších
předností
konvičky
je
celonerezové hrdlo, které zabezpečí větší
odolnost při neopatrné manipulaci během
plnění vodou. Díky objemu 1,8 l můžete
pohodlně uvařit kávu i pro více kamarádek
najednou. Tato čirá krása a vodoznak Vám
zajistí dokonalý přehled o tom, kolik vody
právě vaříte. Hlavní předností konvice je funkce regulování teploty: můžete si vybrat
60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C nebo 100 °C. Konvice Vás upozorní akustickým signálem,
že je hotovo a voda je připravená na Vámi zvolenou teplotu. Každodenní práci Vám
ulehčí naprosto snadné a intuitivní ovládání.
60 °C a 70 °C
Připravujete několikrát za den různé druhy
dětských kašiček a nápojů pro Vašeho malého
miláčka? Tak určitě oceníte možnost nastavení
teploty ohřevu vody na pouhých 60 °C, což Vám
ušetří spoustu práce a času. Při ohřevu vody na
tuto teplotu bude Vaše konvice svítit příjemnou
zelenou barvou. Modrá je dobrá. A přesně touto
barvou budou svítit diody na Vaší konvici při
ohřevu vody na 70 °C. Tato teplota je naprosto
ideální pro přípravu zeleného čaje. Už nebudete
muset čekat, až Vám uvařená voda vychladne na
ideální teplotu.

80 °C a 90 °C
Příjemná oranžová barva rozzáří Vaši kuchyni při
přípravě například žlutého čaje, či dalších druhů
zelených čajů. Fialová je údajně barva inspirace.
Popusťte uzdu své fantazii a připravte si i další spoustu
nápojů, včetně instantní kávy, pro kterou je ideální
teplota přípravy 90 °C.

100 °C a funkce KEEP WARM
Lásku k turecké kávě, pro jejíž přípravu je ideální
teplota kolem 100 °C, může značit červená barva.
Tou si prosvítíte kuchyň, pokud si rychlovarnou
konvici nastavíte právě na tuto teplotu. Toto klasické
nastavení zajisté oceníte i při přípravě spousty druhů
bylinných čajů. Konvice je také vybavená funkcí
KEEP WARM udržování teploty: stisknete tlačítko
on/off po dobu tří sekund, poté se rozbliká červená
dioda. Konvice bude vodu po dobu dvou hodin
přihřívat tak, že termostat sepne vždy, když teplota
vody klesne pod 85 °C.
Pohodlí, bezpečnost a údržba
Optimálně tvarované ústí konvice Vám umožní
pohodlně plnit konvici vodou, aniž byste ji museli
otevírat. Široké hrdlo oceníte i při nalévání do šálku.
Konvici hravě otevřete pouhým stiskem jednoho
tlačítka, které je umístěné na horní části víka. Široké
tělo konvice umožňuje její snadné čištění, i sítko proti
vodnímu kameni lze snadno vyjmout a umýt. Vaše
konvice tak bude pořád zářit čistotou. Výhodou
podstavce otočného o 360° je, že konvici můžete na
podstavec postavit z jakéhokoli úhlu. Konvice je
vybavena trojnásobným bezpečnostním systémem.
Ten Vám zaručí, že se konvice po dovaření vody sama vypne. Zapomněli jste nalít
vodu do konvice? Žádný problém, konvice se vypne a po zchladnutí ji můžete znovu
použít. Pokud sejmete konvici z podstavce a vrátíte, tak se sama už nezapne.

Technické parametry:
Objem: 1,8 l
Elegantní moderní design
Bezspirálová skleněná nádoba s výztuží okolo hrdla
Barevné LED podsvícení během doby provozu
Volba teplot: : 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C a 100 °C
Kvalitní konektor
Praktické otevírání víka pomocí tlačítka na víku
3-násobný bezpečnostní systém

Automatické vypínání
Vodoznak
Barva: nerez + sklo
Příkon: 1850 – 2200 W
Napětí: 220 – 240 V

