
Koffiezetapparaat

Viva Collection

 

Met thermische kan

Donkergrijs

 

HD7544/56 Authentieke koffie, in een handomdraai
Elegante geïsoleerde kan voor verse koffie

Dit Philips-koffiezetapparaat is ideaal voor mensen die gaan voor een eersteklas

aroma én ontwerp. In de roestvrijstalen dubbelwandige thermische kan blijft uw

koffie langer warm en vers.

Ontworpen voor u

1,2 liter capaciteit voor 10 - 15 koppen

Heerlijke smaak en aroma

Roestvrijstalen thermische kan met dubbele wand om de temperatuur te behouden

Eenvoudig te realiseren

1000 watt

Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt

Onmiddellijke automatische uitschakeling voor de veiligheid en om energie te

besparen

Zwenkfilterhouder voor eenvoudig vullen met koffie

Kabelopslag voor eenvoudige plaatsing in uw keuken

Waterniveau-indicator voor eenvoudig vullen



Koffiezetapparaat HD7544/56

Kenmerken Specificaties

Druppelstop

Met de druppelstop kunt u een kopje koffie

schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Wordt direct automatisch uitgeschakeld

Na het zetten van uw filterkoffie wordt het

koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld

om energie te besparen en voor de veiligheid.

De thermische kan zorgt ervoor dat de koffie

warm blijft.

Kabelopslag

Resterende kabellengte kan worden

opgeborgen in het kabelcompartiment onder

het koffiezetapparaat. Zo plaatst u het

koffiezetapparaat mooi in uw keuken.

 

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1000 W

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 262 x

290 x 394 mm

Productgewicht: 2,032 kg

Gewicht (incl. verpakking): 4,564 kg

Afwerking

Materiaal waterreservoir: Plastic

Materiaal hoofdunit: Plastic

Service

2 jaar garantie

Ontwerp

Kleur: Grijs, Wit

Algemene specificaties

Gebruiksgemak en comfort:

Waterniveauaanduiding, Automatische

uitschakeling, Druppelstop, Doorzichtig

waterreservoir

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Verwijderbare filterhouder,

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Koffiedranken: Druppelfilterkoffie

Geschikt voor: Gemalen koffiepoeder

Technische specificaties

Waterboilers: 0

Capaciteit waterreservoir: Maximaal

15 Bekers

Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Snoerlengte: 0,88 m

Koffiezettijd voor een volle kan: 10 min.

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50 - 60 Hz

Pompdruk: 0 bar

Accessoires

Inclusief: Onbreekbare thermische kan

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑03‑12

Versie: 11.3.1

EAN: 08 71010 37271 18

www.philips.com

http://www.philips.com/

