
Kaffemaskine

Daily Collection

 

Med glaskande

Hvid og silk beige

 

HD7448/10 God drypfilterkaffe, tilberedt uden besvær
Kaffemaskine i et kompakt design, brygger 10 til 15 kopper

Nyd god kaffe med en pålidelig kaffemaskine i et smart og kompakt design, som

gør opbevaring nem - passer ind i ethvert køkken.

Nem at anvende

Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe

Komfortabelt greb gør den god at skænke af

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

LED-strømkontakt

Vandstandsindikator for nem påfyldning

Opbevaring til kablet sikrer nem placering i køkkenet

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Kompakt design

1,3 l kapacitet til 10 - 15 kopper



Kaffemaskine HD7448/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

Swing-filterholderen

Filterholderen åbnes ved at dreje den til siden,

hvilket gør påfyldning af kaffe nem.

Filterholderen er også aftagelig for nem

rengøring.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Kabelopbevaring

Overskydende kabel kan opbevares i

kabelopbevaringsrummet under kaffemaskinen.

Det gør det nemt at placere kaffemaskinen i dit

køkken.

Vandstandsindikation

Fyld vandtanken nemt og præcist ved hjælp af

vandstandsindikatoren.

 

Design

Farve: Hvid og beige

God filterkaffe, der er nem at lave

Vandstandsindikation

Aftagelig filterholder

Dele, der tåler opvaskemaskine

Drypstop-funktion

Afbryder med lys

Vægt og dimensioner

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

290 mm

Kapacitet: Vandtank: 1,2 L

Pakkevægt: 1,94 kg

Maks. kapacitet i antal kopper kaffe: 10 til 15

kopper

Produktvægt: 1,42 kg

Designspecifikationer

Skål, dæksel, nedskubber: Plastic

(polypropylen), glaskande

Farve(r): Silk Beige

Tilbehør

Kande: HD7983/70 (hvid)

Tekniske specifikationer

Kaffekandetype: Aromakande i glas

Ledningsopbevaring

Understøttede kaffetyper: Formalet kaffe

Oprindelsesland: Fremstillet i Kina, Designet i

Holland

Ledningslængde: 88 cm

Strøm: 1000 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Bryggetid: <10 min. minut(ter)
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