
 

Kávovar se
skleněnou konvicí

Daily Collection

 
Se skleněnou konvicí

Kompaktní design (0,6 l)

Černý kov

 

HD7435/20

Jednoduše výborná káva
S tryskou aroma twister pro dokonalou chuť

Vychutnejte si chuť a aroma čerstvě připravené kávy díky kávovaru Philips. Jeho

kompaktní design je perfektní pro přípravu 2 až 7 šálků. Díky trysce aroma twister

si můžete užívat optimální chuť v každém šálku kávy.

Skvělá chuť a aroma

Aroma tryska míchá kávu pro dosažení optimální chuti

Snadné použití

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Automatické vypnutí po 30 minutách šetří energii a zaručuje bezpečnost

Když je kávovar zapnutý, rozsvítí se kontrolka LED vypínače

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Kompaktní design ideální pro 2–7 šálků
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Přednosti

Automatické vypnutí (30 min)

30 minut po přípravě kávy se kávovar

automaticky vypne kvůli úspoře energie a

bezpečnosti podle předpisů EU pro všechny

kávovary v EU. Pokud chcete udržet kávu teplou

po delší dobu, společnost Philips nabízí

kávovary s termokonvicí.

Aroma tryska

Tato chytrá tryska uvnitř konvice zajišťuje

rovnoměrnou cirkulaci tekoucí kávy pro

dosažení optimálního, vyváženého rozložení

aroma, od prvního šálku až po ten poslední.

Drip stop

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si

šálek kávy ještě před dokončením cyklu

přípravy kávy.

Kontrolka LED vypínače

Když je kávovar zapnutý, rozsvítí se červené

světlo na spínači

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Konvici a držák filtru lze bez problémů mýt

v myčce.

Indikace hladiny vody

Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu

pomocí indikace hladiny vody.

Kompaktní provedení

Tento kávovar je speciálně navržen pro vaření 2

až 7 šálků kávy (maximálně 0,6 litru). Díky jeho

kompaktnímu designu nezabere tento kávovar

příliš místa ve vaší kuchyni.
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Specifikace

Příslušenství

Zahrnuje: Skleněná konvice

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:

700 W

Obecné specifikace

Speciální funkce: Aroma tryska

Kávové nápoje: Filtrovaná káva

Vhodné pro: Mletá káva

Snadné použití a pohodlí: Automatické

vypnutí, Indikace hladiny vody, Drip stop

Snadné čištění a údržba: Odnímatelný držák

filtru, Jednotlivé části lze mýt v myčce

Povrchová úprava

Materiál nádržky na vodu: Plast

Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel

a plast

Servis

2letá záruka: Ano

Technické údaje

Čas přípravy konvice: 10 min

Objem nádržky na vodu: 0,6 L

Délka kabelu: 0,85 m

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 - 60 Hz

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V):

210 x 172 x 270 mm

Hmotnost produktu: 1,11 kg

Rozměry balení (ŠxHxV: 218 x 198 x 290 mm

Hmotnost včetně balení: 2,69 kg

Design

Barva: Černá

Země původu

Vyrobeno v: Čína
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