
Nerezová rychlovarná konvice 1,5 l Salt  Pepper Concept RK3301 

 

 

Cool Touch povrch 
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Kvalitní zpracování 

 

 

Stylový design 

Rychlovarná konvice Concept RK3301 Salt  Pepper si najde místo v každé 

domácnosti. Její atraktivní design podtrhuje matné černé tělo usazené na 

minimalistickém podstavci doplněné o elegantní madlo v designu dřeva. 

S objemem 1,5 l s ní pohodlně připravíte až 6 šálků vašeho oblíbeného 

horkého nápoje. 

 

 

 

Regulace teploty 

Konvice RK3301 s termoregulací uspokojí i toho nejnáročnějšího uživatele. Teplotu 

vody můžete jednoduše nastavit od 45 °C do bodu varu. Ocení ji nejen milovníci 

kvalitní kávy a čaje, ale i rodiče malých dětí při přípravě dětských kaší. Nechybí ani 

praktická funkce Keep Warm, která udrží ohřátou vodu na požadované teplotě.  

 

 

Kvalitní zpracování 

Konvice je osazena konektorem britské značky STRIX, který je zárukou nejvyšší kvality 

a prodlužuje životnost spotřebiče.  

 

 

 

 

Nespálí vás 

Rychlovarná konvice RK3301 je chytře vymyšlena tak, že se o ni 

nespálíte. Nabízí dvouplášťové provedení, které zvyšuje bezpečnost 

jejího používání. Vnější vrstvu tvoří speciální Cool Touch povrch, 

který se nezahřívá, takže máte jistotu, že vaše konvice zůstane stále 

chladná na dotek. Vnitřní varná nádoba z nerezu je zárukou rychlého 

ohřevu a udržení teploty vody. 



 

 

Jednoduchá manipulace a snadná údržba 

Konvice je opatřena tlačítkem pro snadné otevření víka a velkým plnicím otvorem 

pro pohodlné plnění vodou. Hladké dno se skrytým topným tělesem zamezuje 

usazování nečistot. Praktický je i plně otočný podstavec s prostorem pro uschování 

přebytečného kabelu, na který můžete konvici postavit z jakéhokoliv úhlu.  

 

 

 

 

Bezpečnost na prvním místě 

Konvice je vybavena dvojnásobným bezpečnostním systémem. Ten vám zaručí, 

že se automaticky vypne po dosažení bodu varu a také pokud ji omylem zapnete 

prázdnou, takže nedochází k jejímu poškození. 

 

 

Technické parametry 

Digitální rychlovarná konvice s nastavením teploty 

Volba nastavení teplot: 45/60/70/85/90/95/100 ̊C 

Dvouplášťové provedení (kombinace nerezu a tvrzeného plastu) 

Funkce KEEP WARM pro udržení teploty 

Cool Touch povrch 

Maximální objem 1,5 l (pro přípravu až 6 šálků) 

Konektor nejvyšší kvality (britská značka STRIX) 

Přehledný vodoznak uvnitř varné nádoby 

Tlačítko pro otevření víka 

Velký plnicí otvor 

Skryté topné těleso 

Otočný 360° středový konektor 

Prostor pro uskladnění síťového kabelu v podstavci 

Minimalistický podstavec 

Dvojnásobné bezpečnostní jištění (automatické vypnutí při zapnutí přístroje bez vody a při dosažení 

bodu varu) 

Příkon: 1850-2200 W 

Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz 

Materiál: varná nádoba – nerez/vnější plášť – tvrzený plast 

Barva: černá 

Délka přívodního kabelu: 70 cm 

Rozměry: 22,5 x 24 x 15 cm 

Hmotnost: 1250 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


