
Cafetieră

Daily Collection

 

Cu vas de sticlă

Alb-albastru

 

HD7450/70 Cafea la filtru bună, uşor de pregătit
Conţine 4 - 6 ceşti, design compact

Savuraţi o cafea bună la filtru cu această cafetieră de încredere de la Philips cu un

design inteligent şi compact pentru stocare uşoară.

Uşor de utilizat

Indicator pentru nivelul apei

Sistem antipicurare pentru a întrerupe prepararea oricând doriţi

Componente lavabile în maşină pt. curăţare uşoară

Sistem de stocare a cablului

Suport de filtru detaşabil

Comutator de alimentare cu LED

Design compact

Design compact, pentru 4-6 ceşti



Cafetieră HD7450/70

Repere Specificaţii

Indicator pentru nivelul apei

Indicatorul pentru nivelul apei al aparatului de

cafea permite umplerea uşoară a rezervorului

de apă.

Anti-picurare

Sistem antipicurare pentru a întrerupe

prepararea oricând doriţi să turnaţi o ceaşcă de

cafea

Componente lavabile în maşină

Toate componentele acestei cafetiere Philips

se pot spăla în maşina de spălat vase pentru

curăţare comodă.

Sistem stocare cablu

Stocarea cablului sub cafetieră va evita

păienjenişul de cabluri pentru a avea un blat

de lucru curat în bucătărie.

 

Design

Culoare: Albă şi albastră

Cafea la filtru bună, preparată uşor

Indicator pentru nivelul apei

Componente lavabile în maşină

Anti-picurare

Comutator luminat

Greutate şi dimensiuni

Capacitate rezervor de apă: 0,6 l

Capacitate max. în ceşti de cafea: 4 - 6 ceşti

Greutate produs: 1,5 kg

Specificaţii de design

Culori: Alb şi albastru

Materiale: Vas din polipropilen/sticlă

Suport filtru: Detaşabil

Specificaţii tehnice

Tip vas de cafea: Vas de sticlă Aroma

Sistem stocare cablu

Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată

Ţara de origine: Fabricat în China, Proiectat în

Olanda

Lungime cablu: 85 cm

Alimentare: 650 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Durată de preparare: < 10 minute
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