
Cafetieră

Café Gaia
 

Cu vas termorezistent

Neagră

 
HD7544/20

Cafea delicioasă şi fierbinte, cu designul nostru clasic
Vasul termic păstrează cafeaua fierbinte peste 2 ore*

Cafetiera Café Gaia produce o cafea excelentă, într-un design emblematic. Vasul termic menţine întreaga aromă

şi temperatură pentru mai mult de 2 ore*.

Gust şi aromă excepţionale

Vas termorez. cu pereţi dubli din oţel inoxid., pentru a menţ. temp.

Aromă bogată graţie fluxului de apă concentrat

Uşor de utilizat

Blocare inteligentă a vasului termorezistent pentru păstrarea aromei

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Compartiment depozitare cablu pentru amplasare uşoară în bucătărie

Opr. autom. directă, pentru economis. energ. şi sigur.

Indicator pentru nivelul apei pentru umplere uşoară



Cafetieră HD7544/20

Repere

Vas termorezistent din oţel inoxidabil

Acest vas premium, termorezistent şi din oţel

inoxidabil incasabil menţine întreaga aromă şi

temperatură timp de peste 2 ore. Datorită

designului cu pereţi dubli, cafeaua are o

temperatură de cel puţin 65°C după 2 ore.

Blocare inteligentă a vasului termorezistent

Vasul termorezistent este echipat cu un sistem

inteligent de blocare care poate fi utilizat cu

uşurinţă. Această blocare asigură păstrarea

aromei şi a temperaturii atunci când vasul este

scos din cafetieră.

Aromă bogată a cafelei

Datorită fluxului de apă concentrat care este

turnată peste stratul de cafea, se obţin cele

mai bune arome din boabele de cafea.

Sistem anti-picurare

Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o

ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului

de preparare.

Compartiment de depozitare a cablului

Cablul de rezervă poate fi stocat cu uşurinţă în

compartimentul de depozitare din spatele

cafetierei. Astfel, cafetiera este uşor de

amplasat în bucătăria ta.

Oprire automată directă

După prepararea cafelei, cafetiera se opreşte

automat pentru siguranţă şi economii de

energie. Vasul termorezistent păstrează

cafeaua fierbinte.

Indicator pentru nivelul apei

Umple rezervorul de apă cu uşurinţă şi precizie

cu ajutorul indicatorului pentru nivelul apei.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.

 



Cafetieră HD7544/20

Specificaţii

Accesorii

Incluse: Vas termorezistent incasabil

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material corp principal: Oţel inoxidabil şi

plastic

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată

Curăţare şi întreţinere uşoare: Componente

lavabile în maşină, Suport de filtru detaşabil

Utilizare uşoară şi confort: Indicator pentru

nivelul apei, Oprire automată de siguranţă,

Sistem anti-picurare

Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Service

2 ani garanţie

Sustenabilitate

Consum de energie la fierbere: 1000 W

Specificaţii tehnice

Capacitate rezervor de apă: 1,2 l

Capacitate rezervor de apă: 8-12 ceşti

Lungime cablu: 0,88 m

Frecvenţă: 50/60 Hz

Presiune pompă: 0 bar

Tensiune: 220-240 V

Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x A x H): 255 x 221

x 370 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 4,564 kg

Greutate produs: 2,032 kg

* Cafeaua are o temp. de cel puţin 65°C după 2 ore
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