Máquina de café
Café Gaia
Com jarro térmico
Metal

Café quente e delicioso, no nosso design
emblemático
Jarro térmico para café quente durante mais de 2 horas*
HD7546/20

A máquina de café Gaia proporciona um café excelente, no nosso design
emblemático. O jarro térmico mantém todo o aroma e temperatura durante mais
de 2 horas*.
Sabor e aroma fantásticos
Jarro térmico com parede dupla em aço inoxidável para manter a temperatura
Um sabor rico do café graças ao ﬂuxo de água concentrado
Fácil de experimentar
Bloqueio inteligente no jarro térmico para preservar o aroma
Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar
Compartimento de arrumação do cabo para uma fácil colocação na sua cozinha
Desactivação automática directa para poupança de energia e segurança
Indicação do nível da água para enchimento fácil
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Destaques
Jarro térmico em aço inoxidável

Sistema antipingos

Indicação do nível da água

Este jarro térmico de alta qualidade e
inquebrável em aço inoxidável conserva todo o
aroma e a temperatura durante mais de 2
horas. Graças ao seu design de parede dupla,
o café está, no mínimo, a 65 °C após 2 horas.

O sistema antipingos permite-lhe servir uma
chávena de café antes de o ciclo de
preparação estar concluído.

Encha o depósito de água de forma fácil e
precisa com a indicação do nível da água.

Compartimento de arrumação do cabo

Bloqueio inteligente no jarro térmico

O jarro térmico está equipado com um
bloqueio inteligente que pode ser usado
facilmente. O bloqueio assegura que o aroma
e a temperatura são totalmente conservados
quando o jarro é retirado da máquina de café.

O cabo excedente pode ser guardado muito
facilmente no compartimento do cabo na parte
posterior da máquina de café. Isto permite
posicionar a máquina de café na sua cozinha
de forma organizada.
Desactivação automática directa

Sabor rico do café

Graças ao ﬂuxo de água concentrado que é
vertido sobre o café comprimido, são extraídos
os aromas ideais do café moído.

Depois de preparar o seu café, a máquina de
café desliga-se automaticamente para poupar
energia e assegurar a segurança. O jarro
térmico assegura que o café se mantém
quente.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa ou
em várias das vertentes ecológicas da Philips eﬁciência energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
ﬁabilidade da vida útil.
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Especiﬁcações
País de origem
Fabricada na: China
Sustentabilidade
Consumo de energia na preparação: 1000 W
Peso e dimensões
Dimensões do produto (LxPxA): 255 x 221 x
370 mm
Peso do produto: 2,032 kg
Peso incluindo a embalagem: 4,564 kg
Design
Cor: Preto e metalizado

Especiﬁcações gerais
Facilidade de utilização e conforto: Indicação
do nível da água, Desativação automática,
Sistema antipingos
Facilidade de limpeza e manutenção: Suporte
para ﬁltro amovível, Peças laváveis à máquina
Bebidas com café: Café de ﬁltro
Adequada para: Café moído em pó
Regulações de temperatura: 1
Especiﬁcações técnicas
Capacidade do depósito de água: 1,2 l
Comprimento do cabo de alimentação: 0,88 m
Tempo de preparação de um jarro: 10 min.
Frequência: 50/60 Hz
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Voltagem: 220 - 240 V
Capacidade do depósito de água: Até 15 copos
Pressão da bomba: 0 bares
Acessórios
Incluído: Jarro térmico inquebrável
Acabamento
Material do depósito de água: Plástico
Material da estrutura principal: Aço inoxidável
e plástico
Assistência
2 anos de garantia

* Café, no mínimo, a 65 °C depois de 2 horas

