
Cafetieră

Viva Collection

 
Cu vas termorezistent

Gri închis

 

HD7544/56

Cafea autentică, fără efort
Vas izolant elegant pentru cafea proaspătă

Această cafetieră Philips este ideală pentru persoanele care doresc o calitate

excelentă atât a aromei, cât şi a designului. Vasul termoizolant cu pereţi dubli din

oţel inoxidabil îţi menţine cafeaua proaspătă şi fierbinte mai mult timp.

Concepute pentru tine

Capacitate de 1,2 litri pentru 2 - 15 ceşti

Gust şi aromă excepţionale

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

Uşor de utilizat

1.000 Waţi

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

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

Suport de filtru rotativ pentru umplere uşoară cu cafea

Sistem de stocare a cablului pentru amplasare uşoară în bucătărie

Indicator pentru nivelul apei pentru umplere uşoară



Cafetieră HD7544/56

Repere Specificaţii

Anti-picurare

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

ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului

de preparare.

Oprire automată directă

După prepararea cafelei, cafetiera se opreşte

automat pentru siguranţă şi economii de

energie. Vasul termorezistent păstrează

cafeaua fierbinte.

Sistem de stocare a cablului

Cablul de rezervă poate fi stocat în

compartimentul de depozitare de sub cafetieră.

Astfel, cafetiera este uşor de amplasat în

bucătăria ta.

 

Ţara de origine

Fabricat în: China

Durabilitate

Consum de energie la fierbere: 1000 W

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x A x H): 262 x

290 x 394 mm

Greutate produs: 2,032 kg

Greutate cu ambalaj inclus: 4,564 kg

Finisaj

Material rezervor de apă: Plastic

Material corp principal: Plastic

Service

2 ani garanţie

Design

Culoare: Gri, Alb

Specificaţii generale

Utilizare uşoară şi confort: Indicator pentru

nivelul apei, Oprire automată, Anti-picurare,

Rezervor de apă translucid

Curăţare şi întreţinere uşoare: Suport de filtru

detaşabil, Componente lavabile în maşină

Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată

Specificaţii tehnice

Fierbătoare de apă: 0

Capacitate rezervor de apă: Până la 15 ceşti

Capacitate rezervor de apă: 1,2 l

Lungime cablu: 0,88 m

Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Tensiune: 220 - 240 V

Frecvenţă: 50 - 60 Hz

Presiune pompă: 0 bar

Accesorii

Incluse: Vas termorezistent incasabil

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑03‑18

Versiune: 11.3.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

