
Pembuat kopi

Daily Collection

 

Dengan teko kaca

Putih & biru

 

HD7450/70 Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan

Desain ringkas, untuk 4 hingga 6 cangkir

Nikmati kopi saring yang nikmat dengan pembuat kopi Philips yang andal ini.

Desainnya pintar dan ringkas, serta mudah disimpan.

Mudah digunakan

Indikator ukuran air untuk kemudahan pengisian

Penghenti tetesan tuangan ke secangkir kopi kapan pun Anda suka

Penyimpanan kabel untuk kemudahan peletakan di dapur Anda

Penahan filter ayun untuk kemudahan pengisian kopi

Sakelar daya LED menyala ketika pembuat kopi dihidupkan

Komponen aman dicuci di mesin cuci piring untuk mempermudah pembersihan

Desain ringkas

Desain ringkas sempurna untuk 2-7 cangkir



Pembuat kopi HD7450/70

Kelebihan Utama Spesifikasi

Indikator ukuran air

Isi tangki air dengan mudah dan tepat dengan

indikator ukuran air.

Penghenti tetesan

Penghenti tetesan memungkinkan Anda

menuang secangkir kopi sebelum siklus seduh

penuh selesai.

Penyimpanan kabel

Kabel sisa dapat disimpan di wadah kabel di

bawah pembuat kopi. Hal ini memungkinkan

pembuat kopi diletakkan dengan rapi di dapur

Anda.

 

Aksesori

Termasuk: Tabung gelas

Kopi saring yang nikmat bisa dibuat dengan

mudah

Indikator ukuran air

Saklar daya berlampu

Penghenti tetesan

Komponen pengaman pencuci piring

Penahan saringan yang bisa dilepas

Spesifikasi umum

Mudah dibersihkan & dirawat: Aman dicuci di

mesin cuci piring

Berat dan dimensi

Kapasitas tangki air: 0,6 L

Jumlah cangkir kopi maks. yang dihasilkan: 4

- 6 cangkir

Dimensi produk (P x L x T): 305 x 305 x

305 milimeter

Berat produk: 1.5 kg

Spesifikasi teknis

Tempat penyimpanan kabel

Jenis kopi yang dapat digunakan: Kopi bubuk

Negara asal: Buatan Cina, Didesain di

Belanda

Daya: 650 W

Voltase: 220-240 volt

Frekuensi: 50/60 Hz

Waktu seduh: < 10 menit

Panjang kabel: 85 cm

Tipe teko kopi: Teko aroma dari kaca

Desain

Warna: Putih & biru

Bahan rangka: Plastik ABS

Rasa dan aroma terbaik

Aromaswirl: NO

Negara asal

Buatan: Cina
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