
Kaffemaskin

Daily Collection

 
Med glasskanne

Med timer

Burgunderrød og metall

 
HD7459/31

Ganske enkelt nydelig kaffe
Med aromablander for den beste smaksopplevelsen

Nyt smaken og aromaen av nykokt kaffe med denne pålitelige kaffemaskinen fra

Philips. Takket være aromablanderen får du optimal smak i hver eneste kaffekopp.

Med timeren kan du våkne opp til lukten av nytraktet kaffe.

Flott smak og aroma

Aromablanderen rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste

Utformet for deg

1,2 liters kapasitet for 2–15 kopper

Enkel å bruke

Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil

Automatisk av-funksjon etter 30 min av hensyn til sikkerheten og for å spare energi

Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Tidtaker slik at du kan våkne opp til duften av nylaget kaffe

Indikator for vannivå for enkel påfylling



Kaffemaskin HD7459/31

Høydepunkter

Automatisk av-funksjon (30 min)

Etter 30 minutter med trakting slår

kaffetrakteren seg av automatisk av hensyn til

sikkerheten og for å spare strøm. Dette er i

henhold til EU-forskrifter, som gjelder for alle

kaffemaskiner i EU. Hvis du vil at kaffen skal

holde seg varm lenger, har Philips også

kaffemaskiner med termoskanne.

Dryppstopp

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før

traktesyklusen er ferdig.

Aromablander

Denne smarte dysen på innsiden av kannen

rører kaffen som helles i kannen, slik at all

kaffen får samme jevne og gode smak, fra

første til siste kopp.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Kannen og filterholderen kan enkelt vaskes i

oppvaskmaskinen.

Timer

Du kan våkne opp til lukten av nytraktet kaffe

takket være timeren. Gjør kaffetrakteren klar og

angi klokkeslettet, så får du en kanne med

nytraktet kaffe når du vil.

Smart indikator for vannivå

Indikatoren for vannivå gjør at du enkelt kan

fylle vannbeholderen med høy presisjon.

1,2 liters kapasitet

Denne kaffetrakteren kan lage kaffe til 2–10

(store) / 2–15 (små) kopper. Maks. kapasitet er

1,2 l. Kaffetrakteren har imidlertid en kompakt

design som tar lite plass på kjøkkenet.



Kaffemaskin HD7459/31

Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Service

To års garanti

Utforming

Farge: Burgunderrød og metall

Overflate

Materiale, vannbeholder: Plast

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Skjermtype: LCD

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Egnet for: Malt kaffepulver

Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som

kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar

filterholder

Enkel bruk og komfort: Skjerm, Indikator for

vannivå, Dryppstopp, Automatisk avslåing,

Timer for forhåndsinnstilling

Spesialfunksjoner: Aromablander

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 15 kopper

Ledningslengde: 0,85 m

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Traktetid for én kanne: 10 min

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

210 x 240 x 320 millimeter

Vekt, produkt: 1,42 kg

Størrelsen på emballasjen (B x D x H:

299 x 260 x 380 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 1,94 kg
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