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Käsinvalmistetun suodatinkahvin aromi jo

vuodesta 1988

Philips Café Gourmet -kahvinkeittimellä

Philips Café Gourmet -kahvinkeitin takaa optimaalisen lopputuloksen ja

täyteläisen aromin. Boil and Brew -järjestelmä nostaa lämpötilan vähintään 93

asteeseen.

Mahtava maku ja aromi

Boil and Brew: maukasta ja aromikasta kahvia

Kahvi pysyy kuumana suodatuksen jälkeenkin

Aroma Twister -suutin saa kahvin kiertämään kannussa ja takaa täydellisen

makuelämyksen

Helppokäyttöinen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin kuluttua säästää energiaa ja lisää

turvallisuutta

Kääntyvä suodatinteline on helppo täyttää

Johdon säilytyslokero helpottaa sijoittamista keittiöön

Konepestävät, helposti puhdistettavat osat



Kahvinkeitin HD5407/60

Kohokohdat

Aroma Twister -suutin

Kannun sisällä oleva kätevä suutin sekoittaa

valuvan kahvin tasaisesti valmiin kahvin

joukkoon. Näin aromit jakautuvat tasaisesti ja

jokainen kupillinen maistuu yhtä herkulliselta.

Boil and Brew

Philips-kahvinkeittimessä on ainutlaatuinen

Boil and Brew -järjestelmä. Vesi keitetään

ensin ja valutetaan sen jälkeen jauhetun

kahvin lävitse. Vähintään 93 asteeseen

nouseva keittolämpötila takaa täyteläisen

maun.

Pidä kahvi kuumana

Suodatuksen jälkeen lämpölevy pitää kahvin

kuumana ja maukkaana.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Johdon säilytys

Ylimääräistä johtoa voi säilyttää

kahvinkeittimen alla olevassa

säilytyslokerossa. Voit siis sijoittaa

kahvinkeittimen siististi haluamaasi paikkaan.

Kääntyvä suodatinteline

Suodatinteline avautuu sivulle, mikä helpottaa

sen täyttämistä. Se on myös helppo irrottaa

puhdistusta varten.

Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin

kuluttua

Kahvinkeitin sammuu automaattisesti

30 minuutin kuluttua suodatuksesta, mikä

säästää energiaa ja lisää turvallisuutta.

Konepestävät osat

Lasikannun ja suodatintelineen voi pestä

kätevästi astianpesukoneessa.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Puola

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1300 W

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 195 x 225 x

510 mm

Tuotteen paino: 2,3 kg

Pakkauksen mitat (L x S x K): 240 x 240 x

569 mm

Yleiset tiedot

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Käytettävä kahvityyppi: Kahvijauhe

Erityistoiminnot: Boil and Brew

Helppo ja mukava käyttää: Automaattinen

virrankatkaisu, Läpinäkyvä vesisäiliö,

Vesimäärän ilmaisin, Tippalukko

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Irrotettava

suodatinteline, Konepestävät osat

Pinnoitus

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi

Huolto

2 vuoden takuu

Muotoilu

Väri: Musta

Lisätarvikkeet

Mukana: Lasikannu

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,8 m

Vesiboilerit: 0

Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 10 kuppia

Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Tilavuus, vesisäiliö: 1 V

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Pumpun paine: - baaria
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