
 

 

„Philips“ Café Gaia
Kavos virimo aparatas

• Su terminiu indu
• Metalas
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kani karšta kava ir išskirtinis dizainas
erminis ąsotis, kuriame kava lieka karšta ilgiau nei 2 val.*
kirtinio dizaino „Café Gaia“ kavos virimo aparatas gamina puikią kavą. Terminis ąsotis 
iko kavos aromatą ir temperatūrą ilgiau nei 2 val.*.

Puikus aromatas ir skonis
• Nerūdijančiojo plieno terminis ąsotis su dvigubu izoliaciniu sluoksniu išlaiko temperatūrą
• Naudojamas koncentruotas vandens srautas, todėl kavos skonis sodrus

Paprasta naudotis
• Terminis ąsotis su išmaniuoju užraktu išsaugo aromatą
• Lašėjimo sustabdymas, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję
• Su laido laikymo skyreliu, todėl lengvai pastatysite virtuvėje
• Tiesioginis automatinis išsijungimas, kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga
• Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma



 Nerūdijančiojo plieno terminis ąsotis

Šis kokybiškas nedūžtantis nerūdijančiojo 
plieno terminis ąsotis išlaiko kavos aromatą ir 
temperatūrą ilgiau nei 2 val. Dėl dvigubo 
izoliacinio sluoksnio net 2 val. palaikoma 
mažiausiai 65 °C kavos temperatūra.

Terminis ąsotis su išmaniuoju užraktu

Terminiame ąsotyje yra sumontuotas lengvai 
valdomas išmanusis užraktas. Dėl šio užrakto, 
išėmus ąsotį iš kavos virimo aparato, kavos 
aromatas ir temperatūra ilgai nepakinta.

Sodraus skonio kava

Per sumaltą kavą pilamas koncentruotas 
vandens srautas, todėl atsiskleidžia geriausias 
šios sumaltos kavos aromatas.

Lašėjimo sustabdymas

Dėl lašėjimo sustabdymo galite įsipilti kavos 
kada tik panorėję, net nepasibaigus kavos 
virimo ciklui.

Laido laikymo skyrelis

Nenaudojamą laidą galima laikyti laido skyrelyje 
kavos virimo aparato galinėje pusėje. 
Tvarkingai pastatytas kavos virimo aparatas 
jūsų virtuvėje atrodys itin dailiai.

Tiesioginis automatinis išsijungimas

Pasibaigus virimo procesui kavos aparatas 
išsijungia automatiškai, kad būtų taupoma 
energija ir užtikrinta sauga. Terminiame ąsotyje 
kava ilgai išliks karšta.

Vandens lygio žyma

Pripildykite vandens bakelį lengvai ir tiksliai 
naudodamiesi vandens lygio žyma.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 1000 W

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 255 x 221 x 

370 mm
• Gaminio svoris: 2,032 kg
• Svoris su pakuote: 4,564 kg

Konstrukcija
• Spalva: Juoda ir metalo

Bendrosios specifikacijos
• Paprastas ir patogus naudojimas: Vandens lygio 

žyma, Automatinis išjungimas, Lašėjimo 
sustabdymas

• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Nuimamas 
filtro laikiklis, Indaplovėje plaunamos dalys

• Kavos gėrimai: Filtruota kava

• Tinka naudoti su: Malta kava
• Temperatūros nustatymai: 1

Techniniai duomenys
• Vandens bakelio talpa: 1,2 l
• Maitinimo laido ilgis: 0,88 m
• Ąsočio virimo laikas: 10 min.
• Dažnis: 50/60 Hz
• Įtampa: 220–240 V
• Vandens bakelio talpa: Iki 15 puodeliai
• Siurblio slėgis: 0 barų

Priedai
• Įtraukta: Nedūžtantis terminis indas

Apdaila
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas 

ir plastikas

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija
•
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* Po 2 valandų kavos temperatūra siekia 65 °C
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