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Finom, forró kávé az ikonikus kialakítású

készülékünkből
A termoszkannában több mint 2 óráig* forró marad a kávé

Az ikonikus kivitelű Café Gaia kávéfőző tökéletes kávét nyújt. A termoszkanna több

mint 2 óráig* fenntartja a teljes aromát és a hőmérsékletet.

Kiváló íz és aroma

A dupla falú rozsdamentes acél termoszkanna tartja a hőmérsékletet

Gazdag kávéaroma a koncentrált vízáramlásnak köszönhetően

Könnyen használható

A termoszkannán lévő intelligens zár megőrzi az aromát

Cseppzáró rendszer, így bármikor tölthet magának egy csésze kávét

A kábeltároló résznek köszönhetően egyszerűen elhelyezhető a konyhában

Automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a biztonság jegyében

Vízszintjelző a könnyebb feltöltés érdekében
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Fénypontok

Rozsdamentes acél termoszkanna

A prémium minőségű, törhetetlen

rozsdamentes acél termoszkanna több mint 2

óráig megtartja a teljes aromát és

hőmérsékletet. A duplafalú kialakításnak

köszönhetően a kávé 2 óra elteltével is

legalább 65 °C-os.

Intelligens zár a termoszkannán

A termoszkannán egy intelligens zár található,

amelyet egyszerű működtetni. A zár

gondoskodik arról, hogy az aroma és a

hőmérséklet teljesen megmaradjon, amikor a

kannát eltávolítják a kávéfőzőből.

Gazdag kávéaroma

A kávéágyra áramló koncentrált vízsugár

kinyeri a kávészemekből az optimális ízt.

Cseppzáró rendszer

A cseppzáró rendszer lehetővé teszi, hogy egy

csésze kávét tölthessen magának, mielőtt a

teljes főzési ciklus befejeződne.

Kábeltároló rész

A tartalékkábel a kávéfőző hátuljában lévő

kábeltároló részben egyszerűen tárolható,

ezáltal a kávéfőző szépen mutat a

konyhájában.

Automatikus kikapcsolás

A kávé készítése után energiatakarékossági és

a biztonsági okokból a kávéfőző automatikusan

kikapcsol. A termoszkanna biztosítja, hogy a

kávé forró maradjon.

Vízszintjelző

A víztartályt könnyedén megtöltheti, pontosan

a vízszintjelzőig.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Fenntarthatóság

Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1000 W

Tömeg és méretek

A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 255 x 221 x

370 mm

Készülék tömege: 2,032 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 4,564 kg

Kialakítás

Szín: Fekete és fém

Általános jellemzők

Egyszerű használat és kényelem:

Vízszintjelző, Automatikus kikapcsolás,

Cseppzáró rendszer

Egyszerű tisztítás és karbantartás: Kivehető

szűrő tartója, Mosogatógépben tisztítható

alkatrészek

Kávéitalok: Filteres kávé

A következőkhöz használható:: Őrölt kávé

Hőfok beállítások: 1

Műszaki adatok

A víztartály űrtartalma: 1,2 L

Vezetékhossz: 0,88 m

Egy kanna főzési ideje: 10 perc

Frekvencia: 50/60 Hz

Feszültség: 220–240 V

A víztartály űrtartalma: akár 15 csésze

Szivattyúnyomás: 0 bar

Tartozékok

Mellékelve: Törhetetlen termoszkanna

Kidolgozás

Víztartály anyaga: Műanyag

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél és

műanyag

Szerviz

2 év garancia

* A kávé 2 óra elteltével is legalább 65 °C-os
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