
 

Kahve makinesi

Viva Collection

 

Termoslu

Siyah ve metal

 

HD7546/20

Zahmetsizce taze kahve
Taze kahve için şık termos

Bu metal Philips kahve makinesi hem tasarım hem de lezzet arayanlar için idealdir.

Paslanmaz çelik çift yalıtımlı termos, kahvenizi daha uzun bir süre boyunca taze ve

sıcak tutar.

Mükemmel lezzet ve aroma

Kırılmaz paslanmaz çelik termos

Sizin için tasarlanmıştır

10 - 15 fincan için 1,2 L kapasite

Kullanımı kolay

1000 Watt

Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

Doğrudan otomatik kapanma

Çıkarılabilir filtre tutucu

Kablo toplama

LED güç düğmesi

Yenilikçi su seviyesi göstergesi



Kahve makinesi HD7546/20

Özellikler Teknik Özellikler

Termos

Philips kahve makinesinin kırılmaz ve

paslanmaz çelik termosu mükemmel sıcaklığı

ve aromayı saatler boyunca korur.

Damlama önleyici

Kahvenizi her an yudumlayabilmeniz için

kahve yapımını istenilen anda durduran

damlama önleyici

Doğrudan otomatik kapanma

Philips kahve makinesi filtre kahvenizi

hazırladıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Termos, kahvenin uzun süre sıcak kalmasını

sağlar.

Kablo Saklama

Kabloyu kahve makinesinin altında saklamak

kablo karmaşasına son vererek mutfak

tezgahının temiz kalmasını sağlar.

 

Menşei

Üretildiği ülke:: Çin

Sürdürülebilirlik

Kahve hazırlama güç tüketimi: 1000 W

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (GxDxY): 255 x 221 x

370 mm

Ürün ağırlığı: 2,032 kg

Ambalajla birlikte ağırlık: 4,564 kg

Tasarım

Renk: Siyah, Gümüş

Genel özellikler

Kolay kullanım ve temizlik: Su seviyesi

göstergesi, Otomatik kapanma, Damlama

önleyici, Şeffaf su haznesi

Temizleme ve kullanım kolaylığı: Çıkarılabilir

filtre tutucu, Makinede yıkanabilen parçalar

Kahveli içecekler: Damlamalı filtre kahve

Uyumlu kahve hizmeti: Çekilmiş kahve tozu

Teknik spesifikasyonlar

Pompa basıncı: Pompasız

Su kazanları: 0

Su haznesi kapasitesi: 1,2 l

Kordon uzunluğu: 0,88 m

Bir fincan için pişirme süresi: 10 dk

Frekans: 50 - 60 Hz

Gerilim: 220 - 240 volt

Su haznesi kapasitesi: En çok 15 bardaklar

Pompa basıncı: 0 bar

Aksesuarlar

Dahil: Kırılmaz termos

Kaplama

Ana gövde malzemesi: Paslanmaz çelik ve

plastik

Malzeme su haznesi: Plastik

Servis

2 yıl garanti

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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