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Herkullista kuumaa kahvia, klassinen muotoilu

Lämpökannu pitää kahvin kuumana yli kaksi tuntia*

Café Gaia -kahvinkeittimessä yhdistyvät laadukas kahvi ja klassinen muotoilu.

Lämpökannu säilyttää kahvin aromit ja pitää juoman lämpimänä yli kahden tunnin

ajan.*

Mahtava maku ja aromi

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun lämpökannun kaksikerrosrakenne säilyttää

oikean lämpötilan

Täyteläinen maku keskitetyn vedensyötön ansiosta

Helppokäyttöinen

Älykäs lämpökannun lukitus säilyttää aromit

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Helppo sijoittaa keittiöön johdon säilytyslokeron ansiosta

Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta

Vesimäärän ilmaisin helpottaa täyttöä
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Kohokohdat

Lämpökannu ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun

lämpökannun laadukas kaksikerrosrakenne

säilyttää kahvin aromit ja pitää juoman

vähintään 65 °C:n lämpötilassa yli 2 tunnin

ajan.

Älykäs lämpökannun lukitus

Lämpökannussa on älykäs ja helppokäyttöinen

lukitus, joka pitää kahvin aromikkaana ja

kuumana, vaikka kannu irrotettaisiin

kahvinkeittimestä.

Täyteläistä kahvia

Vesi virtaa kahvijauheen päälle keskitetysti,

joten kahvin aromit saadaan talteen

mahdollisimman hyvin.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Johdon säilytyslokero

Ylimääräistä johtoa voi säilyttää kätevästi

kahvinkeittimen alla olevassa

säilytyslokerossa. Voit siis sijoittaa

kahvinkeittimen siististi haluamaasi paikkaan.

Suora automaattinen virrankatkaisu

Kahvinsuodatuksen jälkeen kahvinkeittimen

virta katkeaa automaattisesti, mikä säästää

energiaa ja lisää turvallisuutta. Lämpökannu

pitää kuitenkin kahvin lämpimänä.

Vesimäärän ilmaisin

Täytä vesisäiliö helposti ja tarkasti vesimäärän

ilmaisimen avulla.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 000 W

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 255 x 221 x

370 mm

Tuotteen paino: 2,032 kg

Paino pakattuna: 4,564 kg

Muotoilu

Väri: Musta ja metalli

Yleiset tiedot

Helppo ja mukava käyttää: Vesimäärän

ilmaisin, Automaattinen virrankatkaisu,

Tippalukko

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Irrotettava

suodatinteline, Konepestävät osat

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Sopii seuraaviin malleihin: Kahvijauhe

Lämpötila-asetukset: 1

Tekniset tiedot

Tilavuus, vesisäiliö: 1,2 V

Johdon pituus: 0,88 m

Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 220–240 V

Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 15 kuppia

Pumpun paine: 0 baaria

Lisätarvikkeet

Mukana: Kestävä lämpökannu

Pinnoitus

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä ja

muovia

Huolto

2 vuoden takuu

* 2 tunnin jälkeen kahvin lämpötila on vähintään 65 °C.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2020‑12‑17

Versio: 26.1.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 37271 25

www.philips.com

http://www.philips.com/

