
Kávovar

Daily Collection

 
So sklenenou kanvicou

Bielo-modrý

 

HD7450/70

Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou

prípravou

Kapacita na 4 až 6 šálok, kompaktný dizajn

V tomto spoľahlivom kávovare Philips si pripravíte chutnú prekvapkávanú kávu. Má

elegantný a kompaktný dizajn umožňujúci jednoduché odloženie.

Jednoduchá obsluha

Ukazovateľ hladiny vody

Funkcia Drip stop na prerušenie prípravy kávy kedykoľvek chcete

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Úložný priestor na kábel

Oddeliteľný držiak filtra

Vypínač s LED indikátorom

Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn, na 4 – 6 šálok



Kávovar HD7450/70

Hlavné prvky Technické údaje

Ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ hladiny vody na kávovare

umožňuje jednoduché doplnenie vody do

zásobníka.

Funkcia Drip stop

Funkcia Drip stop preruší prípravu kávy, keď si

z nádoby chcete naliať šálku kávy

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky súčasti tohto kávovaru Philips sú

umývateľné v umývačke riadu na jednoduché a

praktické čistenie.

Odkladanie kábla

Uložením kábla pod kávovar sa vyhnete spleti

káblov a získate priestor na kuchynskej linke.

 

Príslušenstvo

Pribalené: Sklenená nádoba

Jednoducho pripravená chutná

prekvapkávaná káva

Ukazovateľ hladiny vody: áno

Podsvietený vypínač: áno

Funkcia Drip stop: áno

Časti umývateľné v umývačke riadu: áno

Oddeliteľný držiak filtra: áno

Všeobecné špecifikácie

Ľahké čistenie a údržba: Časti umývateľné v

umývačke riadu

Hmotnosť a rozmery

Kapacita nádoby na vodu: 0,6 l

Max. kapacita v počte šálok: 4 až 6 šálok

Rozmery produktu (D x H x V):

305 x 305 x 305 mm

Hmotnosť výrobku: 1,5 kg

Technické špecifikácie

Odkladanie kábla: áno

Podporované typy kávy: Mletá káva

Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne, Navrhnuté

v Holandsku

Príkon: 650 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Čas varenia: < 10 minúta(y)

Dĺžka kábla: 85 cm

Typ kanvice na kávu: Sklenená kanvica na

uchovanie arómy

Dizajn

Farba: Bielo-modrý

Materiál plášťa: Plast ABS

Dokonalá chuť a aróma

Aromaswirl: Nie

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína
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