
Ekspres do kawy

Daily Collection

 
Ze szklanym dzbankiem

Białe

 

HD7446/00

Dobra kawa przelewowa, łatwe

przygotowywanie

Starcza na 10-15 filiżanek, kompaktowa konstrukcja

Delektuj się przepyszną przelewową kawą dzięki niezawodnemu ekspresowi firmy

Philips. Niewielkie rozmiary i kompaktowa konstrukcja ułatwiają jego

przechowywanie.

Łatwa obsługa

Wskaźnik poziomu wody

Blokada kapania umożliwia przerwanie procesu parzenia kawy w dowolnym

momencie

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w zmywarce

Zdejmowany uchwyt filtra

Schowek na przewód

Kompaktowa konstrukcja

Pojemność 1,3 l — na 10–15 filiżanek



Ekspres do kawy HD7446/00

Zalety Dane techniczne

Wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody ekspresu do kawy

ułatwia napełnianie zbiornika wody.

Blokada kapania

Blokada kapania pozwala w dowolnym

momencie przerwać proces parzenia w celu

nalania filiżanki kawy

Części można myć w zmywarce

Wszystkie części tego ekspresu do kawy firmy

Philips można łatwo i wygodnie umyć w

zmywarce.

Schowek na przewód

Przewód można przechowywać pod ekspresem

do kawy, co pozwoli uniknąć bałaganu na

kuchennym blacie.

 

Wzornictwo

Kolor: Białe

Łatwe przygotowywanie dobrej kawy

przelewowej

Wskaźnik poziomu wody

Zdejmowany uchwyt filtra

Części można myć w zmywarce

Blokada kapania

Waga i wymiary

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):

220 x 220 x 290 mm

Pojemność zbiorniczka wody: 1,2 l

Waga opakowania: 1,94 kg

Maksymalna pojemność mierzona w

filiżankach kawy: 10–15 filiżanek

Waga produktu: 1,42 kg

Dane techniczne

Kolor(y): Białe

Miska, przykrywka, popychacz: Plastik

(tworzywo polipropylenowe), szklany dzbanek

Dane techniczne

Rodzaj dzbanka na kawę: Szklany dzbanek

zatrzymujący aromat

Schowek na przewód

Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w

Chinach, Zaprojektowano w Holandii

Moc: 900 W

Długość przewodu: 88 cm

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Czas parzenia: = 10 minuta(y)

Akcesoria

Dzbanek: HD7983/70
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