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Prosty sposób na dobrą kawę
Ekspres do kawy o niewielkich rozmiarach; starcza na 10–15

filiżanek

Delektuj się przepyszną filtrowaną kawą dzięki temu niezawodnemu ekspresowi

firmy Philips. Niewielkie rozmiary i inteligentna konstrukcja ułatwiają jego

przechowywanie.

Łatwa obsługa

Blokada kapania umożliwia przerwanie procesu parzenia kawy w dowolnym

momencie

Wskaźnik poziomu wody

Odłączany zbiorniczek wody

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w zmywarce

Schowek na przewód

Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED

Kompaktowa konstrukcja

Wyjątkowo mała konstrukcja

Nowoczesne wzornictwo

Wygodny uchwyt zapewnia łatwiejsze nalewanie



Ekspres do kawy HD7451/00

Zalety Dane techniczne

Wygodny uchwyt

Uchwyt dzbanka ekspresu do kawy został

zaprojektowany w taki sposób, aby można było

wygodnie i pewnie podnosić nawet pełen

dzbanek.

Schowek na przewód

Przewód można przechowywać pod ekspresem

do kawy, co pozwoli uniknąć bałaganu na

kuchennym blacie.

Odłączany zbiorniczek wody

Odłączany zbiornik wody ekspresu do kawy

ułatwia czyszczenie i napełnianie.

Części można myć w zmywarce

Wszystkie części tego ekspresu do kawy firmy

Philips można łatwo i wygodnie umyć w

zmywarce.

Blokada kapania

Blokada kapania pozwala w dowolnym

momencie przerwać proces parzenia w celu

nalania filiżanki kawy

Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED

Podświetlenie informuje, że ekspres do kawy

jest włączony.

Wyjątkowo mała konstrukcja

Ten kompaktowy ekspres do kawy firmy Philips

zajmuje niewiele miejsca na kuchennym

blacie.

Wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody ekspresu do kawy

ułatwia napełnianie zbiornika wody.

 

Dane techniczne

Kolor(y): Biało-szary

Materiały: Tworzywo polipropylenowe/

szklany dzbanek

Uchwyt filtra: Odłączany

Informacje ogólne

Schowek na przewód

Stopy antypoślizgowe

Przezroczysty zbiorniczek wody

Podświetlony przycisk zasilania

Blokada kapania

Części urządzenia do mycia w zmywarce

Specyfikacja techniczna

Moc: 1000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Pojemność: 1,2/10-15 Litry / filiżanki

Czas parzenia: < 10 minuta(y)

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑05‑07

Wersja: 4.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

