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Se skleněnou konvicí

Systém Boil & Brew

Černý

 

HD5407/60

Chuť ručně připravené filtrované kávy, už od roku

1988

s kávovarem Philips Café Gourmet

Kávovar Philips Café Gourmet zajišťuje optimální extrakci kávy pro bohaté aroma a

plnou chuť. Díky unikátnímu systému Boil & Brew dosahuje při přípravě kávy

teploty 93 °C a více.

Skvělá chuť a aroma

Systém Boil & Brew pro vynikající aroma a chuť

Dvojité topné těleso pro udržení teploty kávy

Funkce AromaSwirl pro optimální distribuci aromatu

Snadné použití

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli potřebujete

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Odnímatelné víko nádržky na vodu pro snadné doplňování vody

Automatické vypnutí po 30 minutách

Odnímatelný držák filtru

Umístění kabelu



Kávovar HD5407/60

Přednosti

AromaSwirl

AromaSwirl je chytrá tryska uvnitř konvice

tohoto kávovaru Philips. Tryska AromaSwirl

rovnoměrně míchá vtékající filtrovanou kávu

s kávou uvnitř konvice a dosahuje tak

optimálního a konzistentního aromatu od

prvního do posledního šálku.

Boil & Brew

Kávovar Philips má jedinečný systém Boil &

Brew. Voda se nejdříve uvaří a poté proteče

umletou kávou. Díky vysokým teplotám

dosahujícím 93 °C a více je zajištěna

nejbohatší chuť a vynikající aroma filtrované

kávy.

Dvojité topné těleso

Dvojité topné těleso kávovaru převaří vodu

ještě před spařením kávy a následně udržuje

teplotu kávy. Horká a chutná káva.

Drip stop

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu

kávy, kdykoli chcete nalít šálek kávy

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Všechny části tohoto kávovaru Philips lze mýt

v myčce, což umožňuje snadné a praktické

čištění.

Úložný prostor pro kabel

Díky ukládání kabelu pod kávovarem se

vyhněte změti kabelů a budete mít vždy čistou

kuchyňskou linku.

Odnímatelné víko nádržky na vodu

Víko nádržky na vodu kávovaru Philips Boil &

Brew je odnímatelné, což usnadňuje

doplňování vody.

Odnímatelný držák filtru

Držák filtru kávovaru je možné vyjmout, aby

bylo snazší doplňování kávy a čištění.

Automatické vypnutí (30 min)

Zapomněli jste vypnout kávovar? Nebojte!

30 minut po přípravě kávy se kávovar

automaticky vypne kvůli úspoře energie.
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Specifikace

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při vaření: 1300 W

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V):

195 x 225 x 510 mm

Hmotnost výrobku: 2,3 kg

Rozměry balení (ŠxHxV: 240 x 240 x 569 mm

Obecné specifikace

Kávové nápoje: Filtrovaná káva

Kompatibilní dávkování kávy: Mletá káva

Speciální funkce: Boil & brew

Snadné použití a pohodlí: Průhledná nádržka

na vodu, Indikace hladiny vody, Drip stop

Snadné čištění a údržba: Odnímatelný držák

filtru, Jednotlivé části lze mýt v myčce

Nastavení přizpůsobená nápoji: Aroma swirl

Povrchová úprava

Materiál nádržky na vodu: Plastový

Materiál hlavního těla: Plastový

Servis

2letá záruka: Ano

Design

Barva: Černý

Příslušenství

Včetně: Skleněný džbán

Technické údaje

Délka kabelu: 0,8 m

Bojlery: 0

Objem nádržky na vodu: Až 10 pohárky

Čas přípravy konvice: 10 min

Objem nádržky na vodu: 1 l

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 - 60 Hz
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