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Със стъклена кана

Черно и металик

 

HD7457/20 Просто се наслаждавайте на кафето си
С Aroma Twister за най-добър вкус

Наслаждавайте се на добро кафе с надеждна кафе машина, която има елегантен и компактен

дизайн за лесно съхранение

Проектирани по ваша мярка

Вместимост 1,2 л за 10 – 15 чаши

Лесна употреба

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе когато поискате

LED бутон за включване

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Интелигентна индикация за нивото на водата

Страхотен вкус и аромат

Aroma twister за циркулиране на кафето и най-добър вкус



Кафемашина HD7457/20

Акценти Спецификации

Спиране на прокапването

Спирането на прокапването ви позволява да си

налеете чаша кафе, преди да е приключил целият

цикъл по приготвянето.

LED бутон за включване

Светлината показва, че кафемашината на Philips е

включена.

1,2 л за 10 – 15 чаши

Каната на кафемашината побира 1,2 л кафе, което е

достатъчно за 10 до 15 чаши – в зависимост от

размера им.

Подходящи за съдомиялна машина части

Стъклената кана и държачът на филтъра могат лесно

да се почистят в съдомиялна машина.

Интелигентна индикация за нивото на водата

Тази интелигентна индикация за нивото на водата е

вградена във водния резервоар, позволявайки ви

лесно да проследявате колко чаши сте налели.

Aroma twister

Интелигентният накрайник в каната циркулира

равномерно влизащото в каната кафе за най-добър и

постоянен аромат от първата до последната чаша.

 

Аксесоари

Приложено: Стъклена кана

Страна на произход

Произведено в: Китай

Устойчивост

Потребление на енергия при приготвяне: 1000 W

Тегло и размери

Размери на продукта (ШxДxВ): 220 x 220 x 290 мм

Тегло на изделието: 1,42 кг

Тегло с опаковката: 3,36 кг

Дизайн

Материал на водния резервоар: Пластмаса

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

и пластмаса

Сервиз

2 години гаранция

Дизайн

Цвят: Черно, Черно и металик

Общи спецификации

Напитки с кафе: Филтърно кафе

Съвместимо сервиране на кафе: Мляно кафе

Лесна употреба и комфорт: Индикация за нивото на

водата, Спиране на прокапването

Лесно почистване и поддръжка: Подвижен държач

на филтъра, Подходящи за съдомиялна машина части

Технически данни

Бойлери за вода: 0

Време за приготвяне на кана кафе: 10 Мин.

Обем на воден резервоар: 1,2 л

Дължина на кабела: 0,85 м

Напрежение:

220 – 240 V

Честота: 50 - 60 Hz
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