
Kavos virimo
aparatas

Daily Collection

 

Su stikliniu ąsočiu

Balta ir mėlyna

 

HD7450/70 Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama
Telpa nuo 4 iki 6 puodelių, kompaktiškas dizainas

Mėgaukitės gera kava, paruošta patikimu ir kompaktišku kavos virimo aparatu

„Philips“, kuris tilps bet kur.

Paprasta naudotis

Vandens lygio žyma

Lašėjimo stabdymo funkcija, leidžianti nutraukti kavos virimą, kai to reikia

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Kabelio laikymas

Nuimamas pasukamo filtro laikiklis

LED maitinimo jungiklis

Kompaktiškas dizainas

Kompaktiškas dizainas, 4–6 puodeliai



Kavos virimo aparatas HD7450/70

Ypatybės Specifikacijos

Vandens lygio žyma

Dėl vandens lygio žymos kavos aparatą lengva

pripildyti vandens.

Lašėjimo sustabdymas

Lašėjimo stabdymo funkcija, leidžianti

nutraukti kavos virimą, kai norite įsipilti kavos

puodelį

Indaplovėje plaunamos dalys

Visas šio „Philips“ kavos virimo aparato dalis

saugu plauti indaplovėje, todėl jį lengva ir

patogu valyti.

Laido laikymas

Laikydami kabelį po kavos virimo aparatu

išvengsite kabelių raizgalynės ant virtuvės

stalo.

 

Priedai

įtraukta: Stiklinis ąsotis

Puiki filtruota kava, lengvai paruošiama

Vandens lygio žyma

Šviečiantis maitinimo jungiklis

Lašėjimo sustabdymas

Galima plauti indaplovėje

Nuimamas filtro laikiklis

Bendrosios specifikacijos

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Indaplovėje plaunamos dalys

Svoris ir matmenys

Vandens bakelio talpa: 0,6 l

Didž. talpa kavos puodeliais: 4–6 puodeliai

Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis):

305 x 305 x 305 mm

Gaminio svoris: 1,5 kg

Techniniai duomenys

Laido laikymas

Tinkami kavos tipai: Malta kava

Kilmės šalis: Pagaminta Kinijoje, Sukurta

Nyderlanduose

Maitinimas: 650 W

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Virimo laikas: < 10 min.

Maitinimo laido ilgis: 85 cm

Kavos ąsočio tipas: Stiklinis aromato ąsotis

Konstrukcija

Spalva: Balta ir mėlyna

Tvirtas korpusas: ABS plastikas

Geriausias skonis ir aromatas

Aromaswirl: Ne

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija
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