
Kaffebryggare

Café Gourmet

 
Med glaskanna

Boil and Brew-system

Brandröd

 
HD5407/80

Smaken av välbryggt filterkaffe, sedan 1988
med Philips Café Gourmet-kaffemaskin

Med Philips Café Gourmet-kaffemaskin får du ut så mycket som möjligt av kaffet. Du får en rik arom och fyllig

smak, tack vare den höga bryggtemperaturen på minst 93 °C i det unika kok-och bryggsystemet. 92 % av

Buzzador-testare rekommenderar kaffebryggaren Philips Café Gourmet.

Fantastisk smak och arom

Boil and Brew-system för fulländad arom och smak

Dubbla värmeelement för att bibehålla kaffets temperatur

Kaffet sprids med aromablandaren, vilket ger bästa tänkbara smak

Enkel att använda

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe

Kabelförvaring för enkel placering i köket

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring



Kaffebryggare HD5407/80

Funktioner

Aromablandaren

Med det här smarta munstycket inne i kannan

cirkuleras det inkommande kaffet jämnt i

kannan, för en optimal och överensstämmande

arom, från första till sista koppen.

Boil and Brew

Philips kaffebryggare har ett unikt Boil and

Brew-system. Vatten kokas först och flödar

sedan genom det malda kaffet. Det ger en

bryggtemperatur på minst 93 °C, så att

filterkaffet får en oöverträffat rik arom.

Dubbla värmeelement

Det dubbla värmeelementet i den här

kaffebryggaren kokar vattnet före bryggning och

bibehåller kaffetemperaturen efteråt för ett hett

och välsmakande kaffe.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Kabelförvaring

Extra kabel kan förvaras i kabelfack under

kaffebryggaren. Det gör att det går att placera

kaffebryggaren i köket.

Utsvängbar filterhållare

Filterhållaren öppnas genom att fälla ut den till

sidan, vilket gör att du enkelt kan fylla på kaffe.

Filterhållaren är också löstagbar, vilket gör den

enkel att rengöra.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Glaskannan och filterhållaren kan enkelt

rengöras i diskmaskinen.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Kompatibel kaffeservering: Malet kaffepulver

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin, Löstagbar filterhållare

Enkel och bekväm att använda: Droppstopp,

Genomskinlig vattentank, Vattennivåindikering

Tillbehör

Medföljer: Glaskanna

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Bryggtid för en kanna: 10 min

Kapacitet, vattentank: 1 L

Kapacitet, vattentank: Upp till 10 muggar

Sladdlängd: 0,8 m

Legering

Material i huvudenhet: Polypropylen

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1300 W

Vikt och mått

Förpackningens mått (B x D x H: 240 x 240 x

569 mm

Produktens mått (B x D x H): 195 x 225 x

510 mm

Produktens vikt: 2,3 kg

Design

Färg: Brandröd
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