
Kaffemaskine

Daily Collection

 

Med glaskande

Sort

 
HD7447/20

Ganske enkelt god kaffe
Med Aroma twister, der giver den bedste smagsoplevelse

Nyd smagen og duften af friskbrygget kaffe med denne pålidelige kaffemaskine

fra Philips. Takket være aroma twister får hver eneste kop kaffe en perfekt smag.

Fantastisk smag og aroma

Aroma twister cirkulerer kaffen for at sikre en optimal smag

Nem at anvende

Smart vandstandsindikator for nem påfyldning

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

LED-strømkontakt

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Kompakt design

1,2 l kapacitet til 10-15 kopper



Kaffemaskine HD7447/20

Vigtigste nyheder Specifikationer

Smart vandstandsindikator

Denne smarte vandstandsindikator er integreret

i vandtanken, hvilket gør det let at se, hvor

mange kopper du har påfyldt.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

1,2 l til 10-15 kopper

Kanden til denne kaffemaskine har plads til 1,2

l kaffe, nok til 10 til 15 kopper - afhængigt af

din kopstørrelse.

LED-strømkontakt

Lys angiver, at Philips-kaffemaskinen er tændt.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Glaskanden og filterholderen kan nemt vaskes i

opvaskemaskine.

Aroma twister

Denne smarte dyse inde i kanden cirkulerer

den indstrømmende kaffe jævnt gennem

kanden for at opnå en optimal og ensartet

aroma, fra den første til den sidste kop.

 

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Design

Farve: Sort

Generelle specifikationer

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der

tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder

Kaffedrikke: Filterkaffe

Kompatibel kaffeportion: Formalet kaffepulver

Brugervenlighed og komfort: Drypstop-

funktion, Vandstandsindikation

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 220-240 V

Bryggetid for en kande: 10 min

Kapacitet: vandtank: 1,2 L

Ledningslængde: 0,85 m

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 220 x 220 x

290 mm

Produktets vægt: 1,42 kg

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Overflade

Materiale: basisenhed: Plastik

Materiale: vandtank: Plastik
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