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HD7546/20

Deilig, varm kaffe fra det ikoniske designet vårt

Termokannen holder kaffen varm i mer enn to timer*

Café Gaia-kaffetrakteren leverer ypperlig kaffe i en ikonisk design. Termokannen

holder kaffen smakfull og varm i mer enn to timer.*

Flott smak og aroma

Termokannen i rustfritt stål har doble vegger som holder på temperaturen

En konsentrert vannstrøm gir den fyldige kaffesmaken

Enkel å bruke

Smart lås på termokannen for å bevare aromaen

Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil

Oppbevaringsrommet til ledningen gjør det enkelt å plassere kaffemaskinen på

kjøkkenet

Direkte automatisk av-funksjon for sikkerhet og for å spare energi

Indikator for vannivå for enkel påfylling



Kaffemaskin HD7546/20

Høydepunkter

Termokanne i rustfritt stål

Denne premium, uknuselige termokannen i

rustfritt stål holder kaffen smakfull og varm i

mer enn to timer. Takket være de doble

veggene holder kaffen minst 65° C etter 2 timer.

Smartlås på termokannen

Termokannen er utstyrt med en smart og

brukervennlig lås som sikrer at aromaen og

temperaturen holdes intakt når kannen tas ut

av kaffetrakteren.

Fyldig kaffesmak

De beste smakene trekkes ut av kaffegruten

ved hjelp av den fokuserte vannstrømmen som

helles på kaffelaget.

Dryppstopp

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før

traktesyklusen er ferdig.

Oppbevaringsrom til ledning

Reserveledningen kan enkelt oppbevares i

oppbevaringsrommet på baksiden av

kaffetrakteren. Dermed ser det pent og ryddig

ut med kaffetrakteren på kjøkkenet.

Direkte automatisk avslåing

Når kaffen er traktet, slår kaffetrakteren seg av

automatisk av hensyn til sikkerheten og for å

spare energi. Termokannen sørger for å holde

kaffen varm.

Indikator for vannivå

Indikatoren for vannivå gjør at du enkelt kan

fylle vannbeholderen med høy presisjon.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.

 



Kaffemaskin HD7546/20

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

255 x 221 x 370 millimeter

Vekt, produkt: 2,032 kg

Vekt, inkl. emballasje: 4,564 kg

Utforming

Farge: Svart og metall

Generelle spesifikasjoner

Enkel bruk og komfort: Indikator for vannivå,

Automatisk avslåing, Dryppstopp

Enkel rengjøring og vedlikehold: Avtakbar

filterholder, Deler som kan vaskes i

oppvaskmaskin

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Egnet for: Malt kaffepulver

Temperaturinnstillinger: 1

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Ledningslengde: 0,88 m

Traktetid for én kanne: 10 min

Frekvens: 50/60 Hz

Spenning: 220–240 V

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 15 kopper

Pumpetrykk: 0 bar

Tilbehør

Inkludert: Uknuselig termokanne

Overflate

Materiale, vannbeholder: Plast

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Service

To års garanti

* Kaffe holder minst 65° C etter to timer
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