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Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design

Κανάτα-θερμός για ζεστό καφέ πάνω από 2 ώρες*

Η καφετιέρα Café Gaia σας προσφέρει εξαιρετικό καφέ με εμβληματικό design. Η κανάτα-

θερμός διατηρεί το άρωμα και τη θερμοκρασία για περισσότερες από 2 ώρες*.

Εξαιρετική γεύση και άρωμα

Κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλό τοίχωμα, για διατήρηση της θερμοκρασίας

Πλούσια γεύση καφέ χάρη στη συγκεντρωμένη ροή νερού

Άνετη χρήση

Έξυπνο κλείδωμα στην κανάτα-θερμός για διατήρηση του αρώματος

Λειτουργία διακοπής σταξίματος για να γεμίζετε ένα φλιτζάνι καφέ όποτε θέλετε

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου για εύκολη τοποθέτηση στην κουζίνα σας

Άμεση αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια

Ένδειξη στάθμης νερού για εύκολο γέμισμα
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Χαρακτηριστικά

Κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι

Αυτή η κορυφαίας ποιότητας, άθραυστη κανάτα-

θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι διατηρεί όλο το

άρωμα και τη θερμοκρασία για περισσότερες από 2

ώρες. Χάρη στη σχεδίαση διπλού τοιχώματος, ο

καφές διατηρείται στους 65 °C για τουλάχιστον 2

ώρες.

Έξυπνο κλείδωμα στην κανάτα-θερμός

Η κανάτα-θερμός διαθέτει εύχρηστο έξυπνο

κλείδωμα, το οποίο εξασφαλίζει ότι το άρωμα και η

θερμοκρασία διατηρούνται αναλλοίωτα όταν βγάζετε

την κανάτα από την καφετιέρα.

Πλούσια γεύση καφέ

Χάρη στη συγκεντρωμένη ροή νερού που

διοχετεύεται στους κόκκους καφέ και αντλεί γεύση

από αυτούς, απολαμβάνετε υπέροχη γεύση.

Διακοπή σταξίματος

Με τη λειτουργία διακοπής σταξίματος μπορείτε να

γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί η

διαδικασία παρασκευής.

Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

Μπορείτε πολύ εύκολα να φυλάξετε το ανταλλακτικό

καλώδιο στο χώρο αποθήκευσης καλωδίου στο

πίσω μέρος της καφετιέρας. Έτσι, η καφετιέρα

χωράει τέλεια στην κουζίνα σας.

Άμεση αυτόματη απενεργοποίηση

Μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα

απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση

ενέργειας και ασφάλεια. Η κανάτα-θερμός

εξασφαλίζει ότι ο καφές παραμένει ζεστός.

Ένδειξη στάθμης νερού

Γεμίστε το δοχείο νερού εύκολα και με ακρίβεια χάρη

στην ένδειξη στάθμης νερού.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Βιωσιμότητα

Κατανάλωση ρεύματος κατά την παρασκευή: 1000 W

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ): 255 x 221 x 370 μμ

Βάρος προϊόντος: 2,032 κ.

Βάρος με τη συσκευασία: 4,564 κ.

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο και μεταλλικό

Γενικές προδιαγραφές

Ευκολία χρήσης και άνεση: Ένδειξη στάθμης νερού,

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας, Διακοπή

σταξίματος

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση: Αποσπώμενη

υποδοχή φίλτρου, Μέρη που πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων

Ροφήματα καφέ: Καφές φίλτρου

Κατάλληλο για:

Αλεσμένος καφές σε σκόνη

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 1

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,2 Α

Μήκος καλωδίου: 0,88 ιγ

Χρόνος παρασκευής για μία κανάτα: 10 ελάχιστο

Συχνότητα: 50/60 Hz

Συχνότητα: 50/60 Hz

Τάση: 220 - 240 volt

Χωρητικότητα δοχείου νερού:

Μέχρι 15 κύπελλα

Πίεση αντλίας: 0 Bar

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Άθραυστη κανάτα-

θερμός

Φινίρισμα

Υλικό κατασκευής δοχείου νερού: Πλαστικό

Υλικό κυρίως σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι και

πλαστικό

Σέρβις

Διετής εγγύηση

* Ο καφές έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 65°C μετά από 2 ώρες

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2020‑12‑17

Έκδοση: 26.1.1

12 NC: 0000 000 00000

EAN: 08 71010 37271 25

www.philips.com

http://www.philips.com/

