
 

Kávovar

Café Gourmet

 
So sklenenou kanvicou

Systém Boil & Brew

Čierna
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Chuť ručne pripravenej prekvapkávanej kávy už

od roku 1988

s kávovarom Philips Café Gourmet

Kávovar Philips Café Gourmet umožňuje dosiahnuť optimálnu kvalitu kávy: s

bohatou arómou a plnou chuťou – vďaka vysokej teplote prípravy pomocou

jedinečného systému Boil & Brew, ktorý dosahuje teplotu 93 °C alebo vyššiu.

Fantastická chuť a aróma

Systém Boil & Brew pre dokonalú arómu a chuť

Dvojitý ohrevný článok uchová teplotu kávy

S funkciou AromaSwirl na optimálne šírenie arómy

Jednoduchá obsluha

Funkcia Drip stop na prerušenie prípravy kávy kedykoľvek chcete

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Odnímateľné veko zásobníka na vodu na jednoduché dolievanie vody

Automatické vypnutie po 30 minútach

Oddeliteľný držiak filtra

Úložný priestor na kábel
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Hlavné prvky

AromaSwirl

AromaSwirl je dýza v kanvici tohto kávovaru od

spoločnosti Philips. AromaSwirl rovnomerne

rozmiešava pripravovanú kávu s tou, ktorá sa už

nachádza v kanvici. Vytvára tak rovnomernú

arómu od prvej až po poslednú šálku.

Boil & Brew

Tento kávovar Philips má jedinečný systém

prípravy kávy Boil & Brew. Voda najskôr zovrie

a následne pretečie cez mletú kávu. Vysoká

teplota varenia dosahujúca minimálne 93 °C

zaručí najplnšiu chuť a dokonalú arómu vašej

prekvapkávanej kávy.

Dvojitý ohrevný článok

Dvojitý ohrevný článok tohto kávovaru pred

prípravou kávy najskôr uvarí vodu a potom

udržiava teplotu kávy, aby bola vždy teplá a

lahodná.

Funkcia Drip stop

Funkcia Drip stop preruší prípravu kávy, keď si

z nádoby chcete naliať šálku kávy

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky súčasti tohto kávovaru Philips sú

umývateľné v umývačke riadu na jednoduché a

praktické čistenie.

Odkladanie kábla

Uložením kábla pod kávovar sa vyhnete spleti

káblov a získate priestor na kuchynskej linke.

Odnímateľné veko zásobníka na vodu

Veko zásobníka na vodu kávovaru Philips Boil

& Brew je odnímateľné, vďaka čomu bude

dolievanie vody veľmi jednoduché.

Oddeliteľný držiak filtra

Držiak filtra na kávovare je oddeliteľný, vďaka

čomu je pridávanie kávy alebo čistenie

jednoduché.

Automatické vypínanie (30 min)

Zabudli ste vypnúť kávovar? Nič sa nedeje! Po

30 minútach od prípravy kávy sa kávovar

automaticky vypne, aby šetril energiu.
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Technické údaje

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Udržateľnosť

Spotreba energie pri varení kávy: 1300 W

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x H x V):

195 x 225 x 510 mm

Hmotnosť produktu: 2,3 kg

Rozmery balenia (Š x H x V):

240 x 240 x 569 mm

Všeobecné špecifikácie

Kávové nápoje: Prekvapkávaná káva

Kompatibilné servírovanie kávy: Čerstvo

pomletá káva

Špeciálne funkcie: Boil & Brew

Ľahké použitie a pohodlie: Priesvitná nádoba

na vodu, Ukazovateľ hladiny vody, Funkcia

Drip stop

Ľahké čistenie a údržba: Držiak

vymeniteľného filtra, Časti umývateľné v

umývačke riadu

Prispôsobenie podľa nápoja: Aroma swirl

Povrchová úprava

Materiál nádoby na vodu: Plast

Materiál hlavnej časti: Plast

Servis

Dvojročná záruka: áno

Dizajn

Farba: Čierna

Príslušenstvo

Pribalené: Sklenená nádoba

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 0,8 m

Ohrievače vody: 0

Kapacita nádoby na vodu: Až do 10 poháre

Čas varenia vody pre jednu kanvicu: 10 min

Kapacita nádoby na vodu: 1 l

Napätie: 220 - 240 V

Frekvencia: 50 - 60 Hz
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