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Üvegkannával

Kompakt kialakítás (0,6 l)

Fekete és fém

 

HD7435/20

Ízletes kávé
Aromakeverővel a legjobb íz elérése érdekében

Élvezze a frissen főzött kávé ízét és aromáját ezzel a Philips kávéfőzővel. Kompakt

kialakítása tökéletes 2, de akár 7 csészéhez is. Az aromakeverőnek köszönhetően

tökéletes ízt élvezhet minden csésze kávéban.

Kiváló íz és aroma

Az aromakeverő rendszer a kávé keringetésével optimális ízt ér el

Könnyen használható

Cseppzáró rendszer, így bármikor tölthet magának egy csésze kávét

Automatikus kikapcsolás 30 perc elteltével az energiatakarékosság és a biztonság

jegyében

A LED-es bekapcsológomb a kávéfőző bekapcsolásakor világítani kezd

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek: egyszerű tisztítás

Vízszintjelző a könnyebb feltöltés érdekében

Kompakt kialakítás, ami 2–7 csészéhez tökéletes



Kávéfőző HD7435/20

Fénypontok

Automatikus kikapcsolás (30 perc)

30 perccel a kávéfőzést követően

energiatakarékossági és biztonsági okokból a

kávéfőző automatikusan kikapcsol. Ez megfelel

az EU összes kávéfőzőjére vonatkozó EU

rendeletnek. Ha szeretné, hogy hosszabb ideig

maradjon forró a kávé, a Philips

termoszkannával rendelkező kávéfőzőket

biztosít.

Aromakeverő

Ez a kannában elhelyezkedő intelligens fúvóka

az egész kannában egyenletesen keringeti a

befolyó kávét, aminek köszönhetően

egyenletes ízvilágot teremt az első csésze

kávétól a legutolsóig.

Cseppzáró rendszer

A cseppzáró rendszer lehetővé teszi, hogy egy

csésze kávét tölthessen magának, mielőtt a

teljes főzési ciklus befejeződne.

LED-es bekapcsológomb

A kapcsológomb piros fénye világít, amikor a

kávéfőző be van kapcsolva.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

A kanna és a szűrőtartó könnyedén tisztítható

mosogatógépben.

Vízszintjelző

A víztartályt könnyedén megtöltheti, pontosan

a vízszintjelzőig.

Kompakt kialakítás

Ezt a kávéfőzőt kifejezetten 2-7 csésze

(legfeljebb 0,6 liter) kávé főzésére tervezték.

Rendkívül kompakt kialakításának

köszönhetően ez a kávéfőző kevés helyet foglal

a konyhában.



Kávéfőző HD7435/20

Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Üvegkanna

Fenntarthatóság

Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 700 W

Általános jellemzők

Speciális funkciók: Aromakeverő

Kávéitalok: Filteres kávé

A következőkhöz használható:: Őrölt kávé

Egyszerű használat és kényelem: Automatikus

kikapcsolás, Vízszintjelző, Cseppzáró rendszer

Egyszerű tisztítás és karbantartás: Kivehető

szűrő tartója, Mosogatógépben tisztítható

alkatrészek

Kidolgozás

Víztartály anyaga: Műanyag

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél és

műanyag

Szerviz

2 év garancia

Műszaki adatok

Egy kanna főzési ideje: 10 perc

A víztartály űrtartalma: 0,6 L

Vezetékhossz: 0,85 m

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50–60 Hz

Tömeg és méretek

A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 210 x 172 x

270 mm

Készülék tömege: 1,11 kg

A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 218 x 198

x 290 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 2,69 kg

Kialakítás

Szín: Fekete

Származási hely

Gyártó ország: Kína
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