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Jednoducho dobrá káva
S funkciou AromaTwister, ktorá prináša zážitok z dokonalej

chuti

Vychutnajte si chuť a arómu čerstvo uvarenej kávy s týmto spoľahlivým kávovarom

Philips. S funkciou AromaTwister bude každá šálka chutiť dokonale. Vďaka

časovaču sa môžete prebúdzať s vôňou čerstvej kávy.

Fantastická chuť a aróma

Aroma Twister mieša kávu pre zabezpečenie optimálnej chuti

Navrhnuté pre vás

Kapacita 1,2 l na 2 – 15 šálok

Jednoduchá obsluha

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Automatické vypínanie po 30 min. šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Prebúdzajte sa s vôňou čerstvej kávy vďaka časovaču.

Indikátor hladiny vody pre jednoduché doplnenie
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Hlavné prvky

Automatické vypínanie (30 min)

30 minút po uvarení kávy sa kávovar

automaticky vypne z dôvodu šetrenia energie

a bezpečnosti. Je to podľa smernice EÚ, ktorá

sa vzťahuje na všetkých výrobcov kávovarov

v EÚ. Ak chcete svoju kávu udržať dlhšie

horúcu, spoločnosť Philips ponúka kávovary

s termoskovou kanvicou.

Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku

kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Aroma twister

Táto šikovná dýza v kanvici kávovaru

rozmiešava pritekajúcu kávu po celej kanvici,

vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá

a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po

poslednú šálku.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Kanvicu a nosič filtra možno jednoducho čistiť

v umývačke riadu.

Časovač

Prebúdzajte sa s vôňou čerstvej kávy vďaka

časovaču. Pripravte kávovar, nastavte čas a

čerstvú šálku kávy môžete mať pripravenú,

kedy si zaželáte.

Inteligentný ukazovateľ hladiny vody

Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne

po indikátor hladiny vody.

1,2-litrová kapacita

Tento kávovar dokáže uvariť 2 až 10

(veľkých)/15 (malých) šálok kávy, tzn.

maximálne 1,2 litra. Avšak vďaka svojmu

kompaktnému dizajnu vám tento kávovar

zaberie v kuchyni len minimum miesta.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Pribalené: Sklenená nádoba

Udržateľnosť

Spotreba energie pri varení: 1000 W

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x H x V):

210 x 240 x 320 mm

Hmotnosť produktu: 1,42 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 1,94 kg

Rozmery balenia (Š x H x V):

299 x 260 x 380 mm

Všeobecné špecifikácie

Špeciálne funkcie: Aroma twister

Typ displeja: displej LCD

Kávové nápoje: Prekvapkávaná káva

Vhodné pre: Čerstvo pomletá káva

Ľahké použitie a pohodlie: Displej, Ukazovateľ

hladiny vody, Automatické vypnutie, Funkcia

proti odkvapkávaniu Drip stop, Časovač

s predvoľbami

Ľahké čistenie a údržba: Držiak vymeniteľného

filtra, Časti umývateľné v umývačke riadu

Povrchová úprava

Materiál nádoby na vodu: Plast

Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ

a plast

Servis

Dvojročná záruka

Dizajn

Farba: Čierna a kov

Technické špecifikácie

Kapacita nádoby na vodu: Až do 15 poháre

Čas varenia vody pre jednu kanvicu: 10 min

Kapacita nádoby na vodu: 1,2 L

Dĺžka kábla: 0,85 m

Napätie: 220 - 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína
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