
Kaffemaskine

Café Gourmet

 

Med glaskande

Boil & brew-system

Sort

 

HD5405/60

Designet til at brygge den mest velsmagende

filterkaffe

Suverænt boil & brew-system

Denne elegante kaffemaskine fra Philips gør det muligt at nyde en fyldig aroma og

den fulde smag takket være det unikke Boil & Brew-system.

Fantastisk smag og aroma

Boil & Brew-system for ultimativ aroma og smag

Nem at anvende

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe

LED-strømkontakten lyser, når kaffemaskinen er tændt

Opbevaring til kablet sikrer nem placering i køkkenet

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring



Kaffemaskine HD5405/60

Vigtigste nyheder Specifikationer

Boil & Brew

Philips-kaffemaskinen har et unikt Boil &

Brew-system. Først koges vandet, som derefter

løber gennem den formalede kaffe. Takket være

den høje bryggetemperatur, som når 93°C eller

højere. Dette sikrer den mest fyldige smag og

fine aroma til din filterkaffe.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Ultimativ smag og aroma

Boil & brew-system

God filterkaffe, der er nem at lave

Vandstandsindikation

Generelle specifikationer

Boil & brew-system

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der

tåler opvaskemaskine

Unik designarkitektur

Afbryder med lys

Svingfilter og kande tåler opvaskemaskine

Drypstop

Skridsikre fødder

Gennemsigtig vandtank

Tekniske specifikationer

Understøttede kaffetyper: Formalet kaffe

Strøm: 1300 W

Spænding: 220/240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Ledningslængde: 0,88 m

Bryggetid: 11 minut(ter)

Kapacitet: 1,0/8 - 12 Liter/kopper

Designspecifikationer

Skål, dæksel, nedskubber: Plastik

(polypropylen), forkromet stål, glaskande

Mål (L x B x H): 210*210*490 mm

Vægt (inkl. emballage): 3 kg

Apparatets vægt: 2,3 kg

Farve(r): Sort/krom

Tilbehør

Kande: HD7919
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