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Herkullista kahvia helposti
Aroma twister takaa erinomaisen maun

Nauti vastakeitetyn kahvin tuoksusta ja mausta tämän kestävän Philips-

kahvinkeittimen avulla. Aromisekoitin varmistaa, että jokainen kupillinen maistuu

yhtä herkulliselta.

Suunniteltu sinua varten

Vetoisuus 1,2 litraa 10–15 kupille

Helppokäyttöinen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

LED-virtakytkimen merkkivalo syttyy, kun keittimeen on kytketty virta

Konepestävät, helposti puhdistettavat osat

Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin kuluttua säästää energiaa ja lisää

turvallisuutta

Vesimäärän ilmaisin helpottaa täyttöä

Mahtava maku ja aromi

Aroma Twister -suutin saa kahvin kiertämään kannussa ja takaa täydellisen

makuelämyksen
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Kohokohdat

Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin

kuluttua

Kahvinkeitin sammuu automaattisesti

30 minuutin kuluttua suodatuksesta, mikä

säästää energiaa ja lisää turvallisuutta. EU-

säädösten mukaan tämä ominaisuus on oltava

kaikissa EU:n alueella myytävissä

kahvinkeittimissä. Jos haluat kahvisi pysyvän

kuumana pidempään, valitse jokin

lämpökannulla varustetuista Philips-

kahvinkeittimistä.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

LED-virtakytkin

Kytkinpainikkeen punainen merkkivalo

ilmaisee, että keittimeen on kytketty virta.

Aroma Twister -suutin

Kannun sisällä oleva kätevä suutin sekoittaa

valuvan kahvin tasaisesti valmiin kahvin

joukkoon. Näin aromit jakautuvat tasaisesti ja

jokainen kupillinen maistuu yhtä herkulliselta.

1,2 litran tilavuus

Tällä kahvinkeittimellä voi valmistaa 1,2 litraa

kahvia, mikä vastaa 2–10 isoa kupillista (tai

jopa 15 pientä kupillista). Pienen kokonsa

ansiosta tämä kahvinkeitin vie vain vähän tilaa

keittiössä.

Konepestävät osat

Kannun ja suodatintelineen voi pestä kätevästi

astianpesukoneessa.

Älykäs vesimäärän ilmaisin

Täytä vesisäiliö helposti ja tarkasti vesimäärän

ilmaisimen avulla.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Lasikannu

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 000 W

Yleiset tiedot

Erityistoiminnot: Aroma Twister -suutin

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Sopii seuraaviin malleihin: Kahvijauhe

Helppo ja mukava käyttää: Automaattinen

virrankatkaisu, Vesimäärän ilmaisin,

Tippalukko

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Konepestävät

osat, Irrotettava suodatinteline

Pinnoitus

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi

Huolto

2 vuoden takuu

Tekniset tiedot

Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 15 kuppia

Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Tilavuus, vesisäiliö: 1,2 V

Johdon pituus: 0,85 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 220 x 220 x

290 mm

Tuotteen paino: 1,42 kg

Pakkauksen mitat (L x S x K): 268 x 238 x

358 mm

Paino pakattuna: 3,36 kg

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Muotoilu

Väri: Beige
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