
Кафемашина

Viva Collection

 

С термос-кана

Тъмносиво

 

HD7544/56 Истинско кафе без усилие
Елегантна изолирана кана за прясно кафе

Тази кафе машина Philips е идеална за хора, които търсят отличното качество както в

аромата, така и в дизайна. Термоканата от неръждаема стомана с двойна стена запазва

вашето кафе прясно и горещо по-дълго време.

Проектирани по ваша мярка

Вместимост 1,2 л за 10 – 15 чаши

Страхотен вкус и аромат

Нечуплива изолирана термос-кана от неръждаема стомана

Лесна употреба

1000 вата

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето на кафето, когато пожелаете

Директно автоматично изключване

Разглобяема поставка за филтри на панти

Отделение за кабела

LED бутон за включване

Иновативен индикатор за ниво на водата



Кафемашина HD7544/56

Акценти Спецификации

Спиране на прокапването

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето,

когато поискате да налеете чаша кафе

Директно автоматично изключване

След като приготвите своето филтърно кафе,

машината за кафе Philips се изключва автоматично.

Термос-каната гарантира, че кафето ще остане топло

за дълго време.

Прибиране на кабела

Прибирането на кабела под кафемашината ви

спестява плетеницата от кабели и поддържа

кухненския ви плот подреден.

 

Страна на произход

Произведено в: Китай

Устойчивост

Потребление на енергия при приготвяне: 1000 W

Тегло и размери

Размери на продукта (ШxДxВ): 262 x 290 x 394 мм

Тегло на изделието: 2,032 кг

Тегло с опаковката: 4,564 кг

Дизайн

Материал на водния резервоар: Пластмаса

Материал на основното тяло: Пластмаса

Сервиз

2 години гаранция

Дизайн

Цвят: Сиво, Бяло

Общи спецификации

Лесна употреба и комфорт: Индикация за нивото на

водата, Автоматично изключване, Спиране на

прокапването, Прозрачен резервоар за вода

Лесно почистване и поддръжка: Подвижен държач

на филтъра, Подходящи за съдомиялна машина части

Напитки с кафе:

Филтърно кафе

Съвместимо сервиране на кафе: Мляно кафе

Технически данни

Бойлери за вода: 0

Обем на воден резервоар: До 15 чашки

Обем на воден резервоар: 1,2 л

Дължина на кабела: 0,88 м

Време за приготвяне на кана кафе: 10 Мин.

Напрежение: 220 – 240 V

Честота:

50 - 60 Hz

Налягане на помпата: 0 бара

Аксесоари

Приложено: Нечуплива термос-кана
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