
Кафемашина

Viva Collection

 

Със стъклена кана

1000 W

Черно и металик

 

HD7458/00

Добро филтърно кафе, приготвено лесно
Машина за кафе с компактна конструкция, събира 10 до 15 чаши

Наслаждавайте се на доброто филтърно кафе с тази надеждна метална кафемашина Philips с

интелигентен компактен дизайн за лесно прибиране.

Лесна употреба

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето на кафето, когато пожелаете

Индикация за нивото на водата

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Отделение за кабела

LED бутон за включване

Компактна конструкция

Вместимост 1,3 л за 10-15 чаши



Кафемашина HD7458/00

Акценти Спецификации

Индикация за нивото на водата

Индикацията за нивото на водата в кафемашината

позволява лесно пълнене на водния резервоар.

Спиране на прокапването

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето,

когато поискате да налеете чаша кафе

Подходящи за съдомиялна машина части

Всички части на тази машина за кафе Philips са

подходящи за съдомиялна машина за лесно и удобно

почистване.

Прибиране на кабела

Прибирането на кабела под кафемашината ви

спестява плетеницата от кабели и поддържа

кухненския ви плот подреден.

LED бутон за включване

Светлината показва, че кафемашината на Philips е

включена.

 

Аксесоари

Приложено: Стъклена кана

Дизайн

Цвят: Черно и металик

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Съвместимо сервиране на кафе: Мляно кафе

Лесно почистване и поддръжка: Подходящи за

съдомиялна машина части, Подвижен държач на

филтъра

Лесна употреба и комфорт:

Прозрачен резервоар за вода, Индикация за нивото

на водата, Спиране на прокапването

Устойчивост

Потребление на енергия при приготвяне: 1000 W

Технически данни

Обем на воден резервоар: 1,2 л

Обем на воден резервоар: 10 – 15 чашки

Дължина на кабела: 0,8 м

Честота: 50/60 Hz

Напрежение:

220 – 240 V

Време за приготвяне на кана кафе: 10 Мин.

Тегло и размери

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

Тегло с опаковката: 3,14 кг

Тегло на изделието: 1,42 кг
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