
General information

Tato 1,7litrová rychlovarná konvice má bezdrátovou 
základnu otočnou o 360 stupňů, jež usnadňuje manipulaci 
s konvicí a nalévání do šálku. Díky skrytému topnému 
tělesu nedochází k usazování vodního kamene.

Features

• Objem 1,7 l - ideální pro žíznivé návštěvy
• Navíječ šňůry - pro snadné skladování
• Bezdrátová základna otočná o 360 stupňů pro snadnější 
manipulaci
• Ochrana před vařením bez vody - zajistí, aby se konvice, 
v níž není dostatek vody, nezapnula

Specifications

Barva: Bílá
Úložný prostor kabelů: Ano
Indikační kontrolka: Ano
Protiskluzové dno: Ano
Varovný signál: Ano
Vstupní napětí: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Typ zdroje napájení: Síťové napájení
Materiál: Plast
Ukazatel hladiny vody: Ano
Objem nádoby: 1.7 l
Ochrana proti vaření nasucho: Ano
Skryté topné těleso: Ano
Filtr vodního kamene: Ano
Otočný o 360 stupňů: Ano
Řadič Strix®: Ano
Vařič vody: Tvar džbánu
Maximální spotřeba energie: 2200 W
Materiál Krytky: Plast
LED osvětlení: Ano
Výška: 240 mm
Ukazatel teploty: Ne
Délka napájecího kabelu: 0.65 m
Hmotnost: 810.6 g
Hloubka: 205 mm
Šířka: 150 mm
Zástrčka: Type F (CEE 7/7)

Sales information

Order code: KAWK130EWT
Product 
description:

Rychlovarná konvice | 1.7 l | Plast | Bílá | 
Ukazatel teploty | Otočný o 360 stupňů | 
Skryté topné těleso | Řadič Strix® | 
Ochrana proti vaření nasucho

Packaging: Dárková krabice
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 190 mm 260 mm 190 mm 1020 g
6 205 mm 535 mm 590 mm 6780 g

Rychlovarná konvice | 1.7 l | Plast | Bílá | Ukazatel teploty | 
Otočný o 360 stupňů | Skryté topné těleso | Řadič Strix® | 

Ochrana proti vaření nasucho



Package contents

Rychlovarná konvice
Průvodce rychlým spuštěním

Rychlovarná konvice | 1.7 l | Plast | Bílá | Ukazatel teploty | 
Otočný o 360 stupňů | Skryté topné těleso | Řadič Strix® | 

Ochrana proti vaření nasucho
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