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Jednoduše výborná káva
S časovačem, díky kterému se probudíte s čerstvou kávou

Vychutnejte si chuť a aroma čerstvě připravené kávy díky tomuto spolehlivému kávovaru Philips. Probuďte se

vůní čerstvé kávy díky časovači. S nerozbitnou nerezovou konvicí, která zaručeně vydrží dlouho.

Skvělá chuť a aroma

Nerozbitná nerezová konvice zaručeně vydrží dlouho

Navrženo pro vás

Kapacita 1,2 litru pro 2–15 šálků

Snadné použití

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Časovač pro probuzení s vůní čerstvé kávy

Automatické vypnutí po 30 minutách šetří energii a zaručuje bezpečnost
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Přednosti

Automatické vypnutí (30 min)

30 minut po přípravě kávy se kávovar

automaticky vypne kvůli úspoře energie a

bezpečnosti podle předpisů EU pro všechny

kávovary v EU. Pokud chcete udržet kávu teplou

po delší dobu, společnost Philips nabízí

kávovary s termokonvicí.

Konvice z nerezové oceli

Nerozbitná nerezová konvice zaručeně vydrží

dlouho.

Drip stop

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si

šálek kávy ještě před dokončením cyklu

přípravy kávy.

Indikace hladiny vody

Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu

pomocí indikace hladiny vody.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Konvici a držák filtru lze bez problémů mýt

v myčce.

Časovač

Probuďte se vůní čerstvé kávy díky časovači.

Připravte svůj kávovar, nastavte čas a čerstvá

konvice kávy bude připravena ve zvolenou

dobu.

Kapacita 1,2 litru

Tento kávovar umí uvařit 2 až 10 (velkých) /

15 (malých)  šálků kávy. To je maximálně

1,2 litru. I přesto má kompaktní design a

nezabere příliš místa ve vaší kuchyni.
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Specifikace

Příslušenství

Zahrnuje: Nerozbitná nerezová konvice

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:

1000 W

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V): 210 x 240 x

320 mm

Hmotnost produktu: 1,42 kg

Hmotnost včetně balení: 3,36 kg

Povrchová úprava

Materiál nádržky na vodu: Plast

Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel

a plast

Servis

2letá záruka: Ano

Design

Barva: Černá/kov

Obecné specifikace

Typ displeje: LCD

Snadné použití a pohodlí: Displej,

Předvolitelný časovač, Indikace hladiny vody,

Automatické vypnutí, Drip stop

Snadné čištění a údržba: Jednotlivé části lze

mýt v myčce

Kávové nápoje: Filtrovaná káva

Vhodné pro: Mletá káva

Technické údaje

Bojlery: 0

Objem nádržky na vodu: 1,2 L

Délka kabelu: 0,85 m

Čas přípravy konvice: 10 min

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 - 60 Hz
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