
Mimořádně velký objem 1,7 l
Tato expresionistická konvice má mimořádně velký objem 1,7 l. To se skvěle 
hodí, když potřebujete ohřát velké množství vody.

3 způsoby automatického vypnutí
Tato varná konvice používá tři způsoby automatického vypnutí: když se voda 
vaří, když vyjmete konvici z varné stanice a když v konvici již není žádná voda, 
díky integrované technologii ochrany Boil-Dry.

Funkce OneCup Turbo™
200 ml vody za méně než 60 sekund – dost času pro 
vyndání šálku a volbu vašeho oblíbeného druhu čaje.

Otevírání jednou rukou
Tlačítko k otevření konvice je umístěno prakticky na 
rukojeti a je snadno dostupné a použitelné jednou 
rukou.

Variabilní ovládání teploty
S pěti programovatelnými nastaveními teploty si 
můžete svůj čaj vychutnat tak, jak chcete: 80 °C pro 
zelený čaj, 85 °C pro bílý čaj, 90 °C pro čaj oolong, 95 
°C pro kávu a 100 °C pro černý a bylinkový čaj, a také 
instantní ovesnou kaši nebo nudle. Zjistěte aktuální 
teplotu na digitálním LCD displeji

Chytrá rychlovarná konvice Expressionist Collection s příkonem 2400W a 
krokovou regulací teploty nerez proveden o objemu 1,7l. Digitální indikátor 
teploty s vysoce čitelným displejem na základně konvice, tlačítko pro udržení 
nastavené teploty po dobu 30min, tlačítko TURBO pro rychlý ohřev.

Skvělá teplota pro každý druh čaje
Velmi přesné výsledky pomocí ovládání teploty SmartSense™ v 8 nastaveních 
teploty, od 50 °C do 100 °C.

Specifikace a benefity

• Odnímatelný filtr vodního kamene
• Ochrana proti vyvaření
• Otevírání víka jednou rukou
• Předvolby teploty
• Design s ochranou proti rozlití
• Podstavec s otáčením o 360°
• Ukazatel teploty
• Objem 1,7 litru
• Technologie LCD HighContrast™
• Otevírání jednou rukou
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Barva Nerez
Další barva Lékořice
Objem nádoby (l) 1.7
Ukazatel hladiny 1
Místo pro úklid kabelu Ano
Rozměry (mm) 260x190x230
Hmotnost (kg) 1.75
Délka kabelu (m) 0.75
Příkon (W) 2400
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 7332543331499
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