
Ekspres do kawy

Viva Collection

 
Z dzbankiem termicznym

Ciemnoszary

 

HD7544/56

Prosty sposób na prawdziwą kawę
Elegancki dzbanek termiczny zapewniający świeżą kawę

Ten ekspres do kawy firmy Philips jest idealny dla smakoszy i osób ceniących

piękne wzornictwo. Dzbanek termiczny z podwójną ścianką ze stali szlachetnej

sprawia, że kawa dłużej pozostaje aromatyczna i gorąca.

Wspaniały smak i aromat

Nietłukący się dzbanek termiczny ze stali szlachetnej

Łatwa obsługa

Wskaźnik poziomu wody

1000 W

Blokada kapania umożliwia przerwanie procesu parzenia kawy w dowolnym

momencie

Automatyczne wyłączanie po zakończeniu parzenia

Zdejmowany uchwyt filtra

Schowek na przewód

Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED

Kompaktowa konstrukcja

Pojemność 1,2 l — na 10–15 filiżanek



Ekspres do kawy HD7544/56

Zalety Dane techniczne

Wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody ekspresu do kawy

ułatwia napełnianie zbiornika wody.

Blokada kapania

Blokada kapania pozwala w dowolnym

momencie przerwać proces parzenia w celu

nalania filiżanki kawy

Automatyczne wyłączanie po zakończeniu

parzenia

Po zakończeniu parzenia kawy ekspres z

filtrem firmy Philips wyłącza się

automatycznie. Dzbanek termiczny sprawia, że

kawa pozostaje ciepła przez długi czas.

Schowek na przewód

Przewód można przechowywać pod ekspresem

do kawy, co pozwoli uniknąć bałaganu na

kuchennym blacie.

Dzbanek termiczny

Nietłukący się dzbanek termiczny ze stali

szlachetnej wchodzący w skład tego ekspresu

do kawy firmy Philips pozwala zachować

idealną temperaturę i aromat napoju przez

wiele godzin.

 

Kawa przelewowa — taka jak lubisz

Automatyczne wyłączanie

Łatwe przygotowywanie dobrej kawy

przelewowej

Wskaźnik poziomu wody

Zdejmowany uchwyt filtra

Części można myć w zmywarce

Blokada kapania

Podświetlony przycisk zasilania

Waga i wymiary

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):

262 x 290 x 394 mm

Pojemność zbiorniczka wody: 1,2 l

Waga opakowania: 2,532 kg

Maksymalna pojemność mierzona w

filiżankach kawy: 10–15 filiżanek

Waga produktu: 2,032 kg

Dane techniczne

Kolor(y): Ciemnoszary

Dane techniczne

Rodzaj dzbanka na kawę: Nietłukący się

dzbanek termiczny, Szklany dzbanek

zatrzymujący aromat

Schowek na przewód

Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w

Chinach, Zaprojektowano w Holandii

Długość przewodu: 88 cm

Moc: 1000 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Czas parzenia: < 10 minuta(y)
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