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Η τελετουργία παρασκευής του τέλειου καφέ φίλτρου

Μοναδική τεχνολογία εκχύλισης για καφέ με πλούσιο άρωμα

Απολαύστε την τελετουργία παρασκευής του τέλειου καφέ φίλτρου με την καφετιέρα Philips

Café Gourmet. Η μοναδική της τεχνολογία Boil and Brew μεγιστοποιεί κάθε τμήμα της

διαδικασίας εκχύλισης, για ζεστό καφέ με πλούσιο άρωμα.

Υπέροχη γεύση και άρωμα

Μοναδικό σύστημα Boil and Brew για ζεστό καφέ με πλούσιο άρωμα

Βέλτιστη θερμοκρασία εκχύλισης για πλούσια γεύση και άρωμα

Η λειτουργία Aroma twister ανακατεύει τον καφέ εξασφαλίζοντας εκπληκτική γεύση

Διατηρήστε τη θερμοκρασία του ζεστού καφέ μετά την παρασκευή

Άνετη χρήση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 30 λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια

Λειτουργία διακοπής σταξίματος για να γεμίζετε ένα φλιτζάνι καφέ όποτε θέλετε

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου για εύκολη τοποθέτηση στην κουζίνα σας

Θήκη φίλτρου περιστροφικής κίνησης για εύκολο γέμισμα του καφέ
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Χαρακτηριστικά

Boil & Brew

Το σύστημα Boil and Brew πρώτα βράζει το νερό

μέσα στο γυάλινο δοχείο, το οποίο στη συνέχεια ρέει

μέσα στο φίλτρο αλεσμένου καφέ, παρασκευάζοντας

ζεστό καφέ με πλούσιο άρωμα.

Άριστη θερμοκρασία εκχύλισης

Χάρη στη θερμοκρασία εκχύλισης στους 93°C, από

τους αλεσμένους κόκκους καφέ εξάγονται τα

κατάλληλα αρώματα και γεύσεις, χαρίζοντας

μοναδική απόλαυση.

Λειτουργία Aroma twister

Αυτό το έξυπνο στόμιο ανακατεύει ομοιόμορφα τον

καφέ μέσα στην κανάτα, για πλούσιο, γεμάτο άρωμα

από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φλιτζάνι.

Διατηρήστε τον καφέ ζεστό

Μετά την παρασκευή του καφέ, η θερμαντική πλάκα

διατηρεί τη θερμοκρασία του καφέ, για να τον

απολαμβάνετε ζεστό και αρωματικό.

Αυτόματη απενεργοποίηση (30 λεπτά)

30 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα

απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση

ενέργειας και ασφάλεια. Αυτή η διαδικασία

συμμορφώνεται με κανονισμό της ΕΕ, που ισχύει για

όλες τις καφετιέρες στην ΕΕ. Εάν θέλετε να

διατηρήσετε τον καφέ ζεστό για περισσότερη ώρα, η

Philips διαθέτει καφετιέρες με κανάτα-θερμός.

Διακοπή σταξίματος

Με τη λειτουργία διακοπής σταξίματος μπορείτε να

γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί η

διαδικασία παρασκευής.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Η κανάτα και η υποδοχή φίλτρου μπορούν εύκολα να

πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

Μπορείτε πολύ εύκολα να φυλάξετε το ανταλλακτικό

καλώδιο στο χώρο αποθήκευσης καλωδίου στο

πίσω μέρος της καφετιέρας. Έτσι, η καφετιέρα

χωράει τέλεια στην κουζίνα σας.

Θήκη φίλτρου περιστροφικής κίνησης

Η θήκη φίλτρου περιστροφικής κίνησης ανοίγει στο

πλάι, διευκολύνοντας έτσι το γέμισμα του καφέ.

Επιπλέον, η θήκη φίλτρου είναι αποσπώμενη, για

εύκολο καθαρισμό.
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Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Γυάλινη κανάτα

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο

Φινίρισμα

Υλικό κυρίως σώματος: Πλαστικό

Υλικό κατασκευής δοχείου νερού: Γυαλί

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Πολωνία

Γενικές προδιαγραφές

Κατάλληλο για: Αλεσμένος καφές σε σκόνη

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση: Μέρη που

πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, Αποσπώμενη

υποδοχή φίλτρου

Ευκολία χρήσης και άνεση: Διαφανές δοχείο νερού,

Ένδειξη στάθμης νερού, Διακοπή σταξίματος,

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Ειδικές λειτουργίες:

Boil and Brew

Ροφήματα καφέ: Καφές φίλτρου

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Βιωσιμότητα

Κατανάλωση ρεύματος κατά την παρασκευή: 1300 W

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1 Α

Χωρητικότητα δοχείου νερού: Έως 10 κύπελλα

Μήκος καλωδίου: 0,8 ιγ

Συχνότητα: 50 - 60 Hz

Πίεση αντλίας: δ/δ Bar

Τάση: 220 - 240 volt

Μπόιλερ νερού:

0

Χρόνος παρασκευής για μία κανάτα: 10 ελάχιστο

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ: 240 x 240 x 569 μμ

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ): 195 x 225 x 510 μμ

Βάρος προϊόντος: 2,3 κ.
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