
Kávovar

Daily Collection

 
Se skleněnou konvicí

Bílá

 

HD7446/00

Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená

Kapacita 10 až 15 šálků, kompaktní design

Vychutnejte si dobrou filtrovanou kávu díky kávovaru Philips, který má chytrý a

kompaktní design pro snadné skladování.

Snadné použití

Indikace hladiny vody

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli potřebujete

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Odnímatelný držák filtru

Umístění kabelu

Kompaktní provedení

Kapacita 1,3 l pro 10–15 šálků



Kávovar HD7446/00

Přednosti Specifikace

Indikace hladiny vody

Indikace hladiny vody kávovaru umožňuje

snadné plnění nádržky na vodu.

Drip stop

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu

kávy, kdykoli chcete nalít šálek kávy

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Všechny části tohoto kávovaru Philips lze mýt

v myčce, což umožňuje snadné a praktické

čištění.

Úložný prostor pro kabel

Díky ukládání kabelu pod kávovarem se

vyhněte změti kabelů a budete mít vždy čistou

kuchyňskou linku.

 

Design

Barva: Bílá

Dobrá filtrovaná káva jednoduše

Indikace hladiny vody: Ano

Odnímatelný držák filtru: Ano

Části lze mýt v myčce: Ano

Drip stop: Ano

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x H x V):

220 x 220 x 290 mm

Kapacita nádržky na vodu: 1,2 l

Hmotnost balení: 1,94 kg

Maximální kapacita v šálcích kávy: 10 až

15 šálků

Hmotnost výrobku: 1,42 kg

Obecné specifikace

Snadné čištění a údržba: Jednotlivé části lze

mýt v myčce

Specifikace provedení

Barva(y): Bílá

Nádoba, kryt, posunovač: Plast

(polypropylen), skleněný džbán

Technické údaje

Typ konvice na kávu: Skleněná aroma konvice

Úložný prostor pro kabel: Ano

Podporované typy kávy: Mletá káva

Země původu: Vyrobeno v Číně, Navrženo

v Nizozemsku

Spotřeba: 900 W

Délka kabelu: 88 cm

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Doba přípravy: =10 minuta(y)

Příslušenství

Džbán: HD7983/70
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