
Kaffebryggare

Daily Collection

 

Med glaskanna

Vit och ljusbeige

 

HD7448/10 Gott bryggkaffe, enkelt att tillreda
Kompakt designkaffebryggare, brygger 10 till 15 koppar

Njut av gott kaffe med en pålitlig kaffebryggare i smart och kompakt modell som är

enkel att förvara och passar i alla kök.

Enkel att använda

Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe

Bekvämt grepp för stabil upphällning

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

LED-strömbrytare

Vattennivåindikering för enkel påfyllning

Kabelförvaring för enkel placering i köket

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring

Kompakt design

1,3 l kapacitet för 10–15 koppar



Kaffebryggare HD7448/10

Funktioner Specifikationer

Utsvängbar filterhållare

Filterhållaren öppnas genom att fälla ut den till

sidan, vilket gör att du enkelt kan fylla på kaffe.

Filterhållaren är också löstagbar, vilket gör den

enkel att rengöra.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Kabelförvaring

Extra kabel kan förvaras i kabelfack under

kaffebryggaren. Det gör att det går att placera

kaffebryggaren i köket.

Vattennivåindikering

Fyll enkelt på vattentanken med hjälp av

vattennivåindikeringen.

 

Design

Färg: Vita och beige

Gott bryggkaffe på ett enkelt sätt

Vattennivåindikering

Löstagbar filterhållare

Delar som kan diskas i diskmaskin

Droppstopp

Upplyst strömbrytare

Vikt och mått

Produktmått (L x D x H): 220 x 220 x

290 mm

Vattentankskapacitet: 1,2 L

Förpackningens vikt: 1,94 kg

Maxkapacitet i antalet koppar kaffe: 10–15

koppar

Produktvikt: 1,42 kg

Designspecifikationer

Skål, lock, presskloss: Plast (polypropylen),

glaskanna

Färg(er): Ljusbeige

Tillbehör

Kanna: HD7983/70 (vit)

Tekniska specifikationer

Typ av kaffekanna: Aromkanna i glas

Sladdförvaring

Kaffetyper som fungerar: Malet kaffe

Ursprungsland: Tillverkad i Kina, Utformad i

Nederländerna

Sladdlängd: 88 cm

Effekt: 1000 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Bryggningstid: <10 min minuter
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