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Café simplesmente delicioso
Com remoinho de aroma para a melhor experiência de sabor

Aprecie o sabor e o aroma do café acabado de fazer com esta fiável máquina de

café Philips. Graças ao moinho de aroma, pode desfrutar de um ótimo sabor em

cada chávena de café.

Sabor e aroma fantásticos

O remoinho de aroma circula o café para um ótimo sabor

Desenvolvida a pensar em si

Capacidade de 1,2 litros para 2 a 15 chávenas

Fácil de experimentar

Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar

O botão LED de ligar/desligar acende-se quando a máquina de café está ligada

Desativação automática após 30 min. para poupança de energia e segurança

Peças laváveis na máquina para limpeza fácil

Indicação do nível da água para enchimento fácil
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Destaques

Desativação automática (30 min.)

A máquina de café desliga-se

automaticamente 30 minutos depois de

preparar o seu café para poupar energia e por

razões de segurança. Isto está em

conformidade com o regulamento da UE

aplicável a todas as máquinas de café na UE.

Se pretender que o seu café se mantenha

quente durante mais tempo, a Philips

disponibiliza máquinas de café com um jarro

térmico.

Sistema antipingos

O sistema antipingos permite-lhe servir uma

chávena de café antes de o ciclo de

preparação estar concluído.

Botão LED de ligar/desligar

A luz vermelha no botão de ligar/desligar

acende-se quando a máquina de café está

ligada.

Remoinho de aroma

Este bico inteligente no interior do jarro circula

uniformemente o café preparado por todo o

jarro para um aroma perfeito e consistente,

desde a primeiro à última chávena.

Capacidade de 1,2 litros

Esta máquina de café pode fazer de 2 a 10

(grandes)/15 (pequenas) chávenas de café

(máximo 1,2 litros). No entanto, esta máquina

de café conta com um design compacto e

ocupa pouco espaço na sua cozinha.

Peças laváveis à máquina

O jarro e o suporte do filtro podem ser

facilmente lavados na máquina de lavar loiça.

Indicação inteligente do nível de água

Encha o depósito de água de forma fácil e

precisa com a indicação do nível da água.
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Especificações

Sustentabilidade

Consumo de energia na preparação: 1000 W

Especificações gerais

Funções especiais: Remoinho de aroma

Facilidade de limpeza e manutenção: Peças

laváveis à máquina, Suporte para filtro

amovível

Facilidade de utilização e conforto:

Desativação automática, Indicação do nível da

água, Sistema antipingos

Bebidas com café: Café de filtro

Adequada para: Café moído em pó

Acabamento

Material do depósito de água: Plástico

Material da estrutura principal: Aço inoxidável

e plástico

Assistência

2 anos de garantia

Especificações técnicas

Capacidade do depósito de água: Até 15 copos

Capacidade do depósito de água: 1,2 l

Comprimento do cabo de alimentação: 0,85 m

Tempo de preparação de um jarro: 10 min.

Voltagem: 220 - 240 V

Frequência: 50 - 60 Hz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (LxPxA): 220 x 220 x

290 mm

Peso do produto: 1,42 kg

Peso incluindo a embalagem: 1,96 kg

País de origem

Fabricada na: China

Design

Cor: Preto e metalizado

Acessórios

Incluído: Jarro de vidro
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