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Vienkārši garda kafija
Ar taimeri, lai rīts sāktos ar svaigi pagatavotu kafiju

Izbaudiet svaigi pagatavotas kafijas aromātu un garšu ar šo uzticamo Philips kafijas automātu. Ļaujiet sevi

pamodināt svaigi uzlietas kafijas aromātam, pateicoties taimera funkcijai. Ar izturīgu nerūsējošā tērauda krūzi

ilgai darbībai.

Fantastiska garša un aromāts

Izturīga nerūsējošā tērauda krūze ilgai darbībai

Radīts tieši jums

1,2 l ietilpība, 2-15 tasēm

Viegli izmantojams

Pilienapture, lai ielietu kafijas krūzi jebkurā brīdī

Ūdens līmeņa indikators vieglai uzpildīšanai

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas vienkāršai tīrīšanai

Pamostieties ar svaigas kafijas smaržu

Automātiska izslēgšanās pēc 30 min enerģijas taupīšanai un drošībai



Kafijas automāts HD7470/20

Izceltie produkti

Automātiska izslēgšanās (30 min)

30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas kafijas

automāts automātiski izslēdzas, lai taupītu

elektroenerģiju un saglabātu drošību. Šī

funkcija atbilst ES direktīvai, kas attiecas uz

visiem kafijas automātiem ES. Ja vēlaties, lai

jūsu kafija ilgāk saglabājas karsta, Philips

piedāvā kafijas automātus ar termisko krūzi.

Nerūsējošā tērauda krūze

Izturīga nerūsējošā tērauda krūze ilgai darbībai.

Pilienapture

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas

jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla

pabeigšanas.

Ūdens līmeņa indikators

Viegli un precīzi uzpildiet ūdens tvertni,

pateicoties ūdens līmeņa rādījumam.

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Krūze un filtra turētājs ir viegli mazgājami

trauku mašīnā.

Taimeris

Pamostieties ar svaigas kafijas smaržu,

pateicoties taimerim. Sagatavojiet kafijas

aparātu, iestatiet laiku, un svaigas kafijas krūze

tiek pagatavota tieši vēlamajā laikā.

1,2 litru ietilpība

Šis kafijas automāts var pagatavot 2 līdz 10

(lielās) / 15 (mazās) kafijas krūzes. Tā ietilpība

ir 1,2 litri. Tomēr šim kafijas automātam ir

kompakts dizains, un tas aizņem ļoti maz

vietas jūsu virtuvē.
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Nesasitama tērauda krūze

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Noturība

Energoefektīva gatavošana: 1000 W

Svars un izmēri

Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 210 x 240 x

320 mm

Produkta svars: 1,42 kg

Svars (t.sk.iepakojums): 3,36 kg

Apdare

Ūdens tvertnes materiāls: Plastmasa

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds un plastmasa

Serviss

2 gadu garantija

Dizains

Krāsa: Melna metāla

Vispārējas specifikācijas

Displeja tips: LCD

Vienkārša lietošana un komforts: Displejs,

Taimeris, Ūdens līmeņa indikators,

Automātiskā izslēgšanās, Pilienapture

Viegla tīrīšana un apkope: Var mazgāt trauku

mazgājamā mašīnā

Kafijas dzērieni: Pilienu filtra kafija

Piemērots: Maltas kafijas pulveris

Tehniskā specifikācija:

Ūdens boileri: 0

Ūdens tvertnes ietilpība: 1,2 l

Vada garums: 0,85 m

Krūzes pagatavošanas laiks: 10 min

Spriegums: 220-240 V

Frekvence: 50 - 60 Hz
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