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Daily Collection

 
Su nerūdijančio plieno ąsočiu

Juoda ir metalo

 
HD7470/20

Tiesiog skani kava
Turi laikmatį, kad pabustumėte su šviežia kava

Mėgaukitės šiuo patikimu „Philips“ kavos aparatu pagamintos šviežios kavos skoniu ir aromatu. Naudokite

laikmatį ir pabuskite uosdami šviežios kavos aromatą. Nedūžtantis nerūdijančiojo plieno ąsotis skirtas ilgam

naudojimui.

Puikus aromatas ir skonis

Nedūžtančiu nerūdijančiojo plieno ąsočiu naudositės tikrai ilgai

Pritaikyta jums

1,2 l talpos pakanka 2–15 puodelių

Paprasta naudotis

Lašėjimo sustabdymas, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Naudokite laikmatį ir pabuskite užuodę šviežios kavos aromatą

Automatinis išsijungimas po 30 min., kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga



Kavos virimo aparatas HD7470/20

Ypatybės

Automatinis išsijungimas (30 min.)

Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos

virimo aparatas automatiškai išsijungia

energijos taupymo ir saugumo tikslais. Taip

nustatyta pagal ES reglamentą, taikomą

visiems kavos virimo aparatams ES. Jei norite,

kad kava ilgiau išliktų karšta, „Philips“ siūlo

kavos virimo aparatą su šilumą išlaikančiu

ąsotėliu.

Nerūdijančio plieno ąsotis

Nedūžtančiu nerūdijančiojo plieno ąsočiu

naudositės tikrai ilgai.

Lašėjimo sustabdymas

Dėl lašėjimo sustabdymo galite įsipilti kavos

kada tik panorėję, net nepasibaigus kavos

virimo ciklui.

Vandens lygio žyma

Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai

naudodamiesi vandens lygio žyma.

Indaplovėje plaunamos dalys

Ąsotį ir filtro laikiklį galima lengvai išplauti

indaplovėje.

Laikmatis

Naudodami laikmatį pabuskite pažadinti kavos

kvapo. Paruoškite kavos virimo aparatą,

nustatykite laiką ir šviežia kava bus paruošta

jūsų pageidautu laiku.

1,2 l talpa

Šiuo kavos virimo aparatu galima išvirti nuo 2

iki 10 (didelių) / 15 (mažų) puodelių kavos.

Didžiausias kiekis yra 1,2 l. Tačiau šis kavos

virimo aparatas yra kompaktiškas ir neužima

daug vietos virtuvėje.
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Specifikacijos

Priedai

Įtraukta: Nedūžtantis plieno ąsotis

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinijoje

Pastovumas

Energijos sąnaudos verdant: 1000 W

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (P x G x A): 210 x 240 x

320 mm

Gaminio svoris: 1,42 kg

Svoris su pakuote: 3,36 kg

Apdaila

Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantysis

plienas ir plastikas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Konstrukcija

Spalva: Juoda ir metalo

Bendrosios specifikacijos

Ekrano tipas: LCD

Paprastas ir patogus naudojimas: Ekranas,

Išankstinio nustatymo laikmatis, Vandens

lygio žyma, Automatinis išjungimas, Lašėjimo

sustabdymas

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Indaplovėje plaunamos dalys

Kavos gėrimai: Filtruota kava

Tinka naudoti su: Malta kava

Techniniai duomenys

Vandens virintuvas: 0

Vandens bakelio talpa: 1,2 l

Maitinimo laido ilgis: 0,85 m

Ąsočio virimo laikas: 10 min.

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50–60 Hz
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