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Със стъклена кана

Бяло и синьо

 

HD7450/70 Добро филтърно кафе, приготвено лесно
Събира 4 до 6 чаши, компактен дизайн

Наслаждавайте се на доброто филтърно кафе с тази надеждна кафе машина Philips с

интелигентен компактен дизайн за лесно прибиране.

Лесна употреба

Индикация за нивото на водата

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето на кафето, когато пожелаете

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Отделение за кабела

Разглобяем държач на филтъра

LED бутон за включване

Компактна конструкция

Компактен дизайн, за 4–6 чаши



Кафе машина HD7450/70

Акценти Спецификации

Индикация за нивото на водата

Индикацията за нивото на водата в кафе машината

позволява лесно пълнене на водния резервоар.

Спиране на прокапването

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето,

когато поискате да налеете чаша кафе

Подходящи за съдомиялна машина части

Всички части на тази машина за кафе Philips са

подходящи за съдомиялна машина за лесно и удобно

почистване.

Прибиране на кабела

Прибирането на кабела под кафе машината ви

спестява плетеницата от кабели и поддържа

кухненския ви плот подреден.

 

Дизайн

Цвят: Бяло и синьо

Лесно приготвяне на добро филтърно кафе

Индикация за нивото на водата

Почистване на частите в съдомиялна

Спиране на прокапването

Светещ бутон за включване

Тегло и размери

Вместимост на резервоара за вода: 0,6 л

Максимален капацитет в чашки кафе: 4 до 6 чашки

Тегло на изделието: 1,5 кг

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бяло и синьо

Материали: Полипропилен/стъклена кана

Държач на филтъра: Подвижен

Технически данни

Тип на каната за кафе: Стъклена кана за ароматно

кафе

Прибиране на кабела

Поддържани видове кафе: Мляно кафе

Страна на произход: Произведено в Китай,

Проектирано в Нидерландия

Дължина на кабела: 85 см

Захранване: 650 W

Напрежение: 220-240 V

Честота:

50/60 Hz

Време за приготвяне: < 10 минути
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