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HD7546/20

Garda un karsta kafija, mūsu ikoniskais dizains

Termosa krūze karstai kafijai ilgāk par 2 stundām*

Café Gaia kafijas aparātam ir ikonisks dizains, un tas pagatavo izcilu kafiju.

Termosa krūze saglabā pilnvērtīgu aromātu un temperatūru ilgāk par 2 stundām*.

Fantastiska garša un aromāts

Nerūsējošā tērauda termosa krūze ar dubultām sieniņām temperatūras uzturēšanai

Piesātināta kafijas garša, ko nodrošina koncentrēta ūdens plūsma

Viegli izmantojams

Termosa krūzes viedā slēdzene aromāta saglabāšanai

Pilienapture, lai ielietu kafijas krūzi jebkurā brīdī

Vada glabāšanas nodalījums ērtai novietošanai virtuvē

Tieša automātiska izslēgšanās enerģijas taupīšanai un drošībai

Ūdens līmeņa indikators vieglai uzpildīšanai
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Izceltie produkti

Nerūsējošā tērauda termosa krūze

Šī augstākās klases izturīgā nerūsējošā

tērauda termosa krūze saglabā pilnvērtīgu

aromātu un temperatūru ilgāk par 2 stundām.

Pateicoties dubultajām sieniņām, kafijas

temperatūra pēc 2 stundām ir vismaz 65°C.

Termosa krūzes viedā slēdzene

Termosa krūze ir aprīkota ar viegli lietojamu

viedu slēdzeni. Slēdzene nodrošina aromāta un

temperatūras pilnvērtīgu saglabāšanu pēc

krūzes izņemšanas no kafijas aparāta.

Piesātināta kafijas garša

Pateicoties koncentrētajai ūdens plūsmai, kas

tiek uzšļākta uz kafijas maisījuma, no pupiņām

tiek izvilkta izcila garšas buķete.

Pilienapture

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas

jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla

pabeigšanas.

Vada glabāšanas nodalījums

Lieko vadu ērti iespējams glabāt vada

nodalījumā kafijas aparāta aizmugurē.

Tādējādi varat kafijas aparātu parocīgi novietot

virtuvē.

Tieša automātiskā izslēgšana

Pēc kafijas pagatavošanas kafijas aparāts

automātiski ieslēdzas enerģijas taupīšanas

režīmā. Termosa krūze nodrošina, ka kafija

paliek karsta.

Ūdens līmeņa indikators

Viegli un precīzi uzpildiet ūdens tvertni,

pateicoties ūdens līmeņa rādījumam.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Noturība

Energoefektīva gatavošana: 1000 W

Svars un izmēri

Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 255 x 221 x

370 mm

Produkta svars: 2,032 kg

Svars (t.sk.iepakojums): 4,564 kg

Dizains

Krāsa: Melna metāla

Vispārējas specifikācijas

Vienkārša lietošana un komforts: Ūdens

līmeņa indikators, Automātiskā izslēgšanās,

Pilienapture

Viegla tīrīšana un apkope: Noņemams filtra

turētājs, Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Kafijas dzērieni: Pilienu filtra kafija

Piemērots: Maltas kafijas pulveris

Temperatūras iestatījumi: 1

Tehniskā specifikācija

Ūdens tvertnes ietilpība: 1,2 l

Vada garums: 0,88 m

Krūzes pagatavošanas laiks: 10 min

Frekvence: 50/60 Hz

Spriegums: 220-240 V

Ūdens tvertnes ietilpība: Līdz pat 15 krūzītes

Sūkņa spiediens: 0 bar

Piederumi

Iekļauts: Izturīga termosa krūze

Apdare

Ūdens tvertnes materiāls: Plastmasa

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds un plastmasa

Serviss

2 gadu garantija

* Kafijas temperatūra pēc 2 stundām ir vismaz 65°C
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