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Вкусно и горещо кафе в нашия емблематичен дизайн

Термос-кана за горещо кафе за повече от 2 часа*

Кафемашината Café Gaia предоставя отлично кафе в нашия емблематичен дизайн. Термос-

каната поддържа отличен аромат и температура за повече от 2 часа*.

Страхотен вкус и аромат

Термос-кана от неръждаема стомана с двойна стена за запазване на температурата

Богат вкус на кафе благодарение на концентриран воден поток

Лесна употреба

Интелигентно заключване на термос-каната за запазване не аромата

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе когато поискате

Отделение за кабела за лесно поставяне във вашата кухня

Директно автоматично изключване за пестене на енергия и безопасност

Индикация за нивото на водата за лесно пълнене
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Акценти

Термос-кана от неръждаема стомана

Тази първокласна, нечуплива термос-кана от

неръждаема стомана запазва цялостния аромат и

температура за повече от 2 часа. Благодарение на

дизайна с двойна стена кафето запазва температура

от поне 65 °C след 2 часа.

Интелигентно заключване на термос-каната

Термос-каната е оборудвана с интелигентно

заключване, което гарантира, че цялостният аромат и

температура ще се запазят, когато каната за кафе се

махне от кафемашината.

Богат вкус на кафе

Благодарение на концентрирания воден поток, който

се излива в цедката за кафе, се извличат оптимални

вкусове от смляното кафе.

Спиране на прокапването

Спирането на прокапването ви позволява да си

налеете чаша кафе, преди да е приключил целият

цикъл по приготвянето.

Отделение за кабела

Излишният кабел може да се постави в отделението

за кабел зад кафемашината. Това позволява доброто

поставяне на кафемашината в кухнята ви.

Директно автоматично изключване

След като приготвите своето кафе, машината за кафе

се изключва автоматично за пестене на енергия и

безопасност. Термос-каната гарантира, че кафето ще

остане топло.

Индикация за нивото на водата

Напълнете резервоара с вода лесно и точно с

индикацията за нивото на водата.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Страна на произход

Произведено в: Китай

Устойчивост

Потребление на енергия при приготвяне: 1000 W

Тегло и размери

Размери на продукта (ШxДxВ): 255 x 221 x 370 мм

Тегло на изделието: 2,032 кг

Тегло с опаковката: 4,564 кг

Дизайн

Цвят: Черно и металик

Общи спецификации

Лесна употреба и комфорт: Индикация за нивото на

водата, Автоматично изключване, Спиране на

прокапването

Лесно почистване и поддръжка: Подвижен държач

на филтъра, Подходящи за съдомиялна машина части

Напитки с кафе: Филтърно кафе

Съвместимо сервиране на кафе:

Мляно кафе

Настройки за температурата: 1

Технически данни

Обем на воден резервоар: 1,2 л

Дължина на кабела: 0,88 м

Време за приготвяне на кана кафе: 10 Мин.

Честота: 50/60 Hz

Честота: 50/60 Hz

Напрежение: 220 – 240 V

Обем на воден резервоар:

До 15 чашки

Налягане на помпата: 0 бара

Аксесоари

Приложено: Нечуплива термос-кана

Дизайн

Материал на водния резервоар: Пластмаса

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

и пластмаса

Сервиз

2 години гаранция

* Кафето е поне 65 °C след 2 часа

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2020‑12‑17

Версия: 25.1.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

