
 

Kaffebryggare

Viva Collection

 

Med termoskanna

Svart och metall

 

HD7546/25

Njut av kaffe som är färskt och varmt längre
Termisk mugg i rostfritt stål som håller kaffet varmt

Philips Café Gaia har sedan lansering för 10 år sedan försett mer än 3 miljoner

kaffeälskare med intensivt, hett aromatiskt kaffe. Muggen av rostfritt stål med

AromaLock håller kaffet färskt och varmt längre

Fantastisk smak och arom

Termoskanna med dubbla väggar i rostfritt stål för att hålla temperaturen

Enkel att använda

1 000 Watt

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Automatisk avstängning direkt för säkerhet och för att spara energi

Vattennivåindikering för enkel påfyllning

Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe

Kabelförvaring för enkel placering i köket

LED-strömbrytare

Kompakt design

1,2 l-kapacitet för 10–15 koppar



Kaffebryggare HD7546/25

Funktioner Specifikationer

Direkt automatisk avstängning

Kaffebryggaren stängs av automatiskt efter

bryggning av kaffet för säkerhet och för att

spara energi. Termoskannan ser till att kaffet

håller sig varmt.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Vattennivåindikering

Fyll enkelt på vattentanken med hjälp av

vattennivåindikeringen.

Kabelförvaring

Extra kabel kan förvaras i kabelfack under

kaffebryggaren. Det gör att det går att placera

kaffebryggaren i köket.

 

Tillbehör

Medföljer: Okrossbar termoskanna

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin, Löstagbar

filterhållare

Enkel och bekväm att använda:

Vattennivåindikering, Automatisk avstängning,

Droppstopp

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 000 W

Tekniska specifikationer

Kapacitet, vattentank: 1,2 L

Kapacitet, vattentank: Upp till 15 muggar

Sladdlängd: 0,88 m

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning: 220-240 V

Bryggtid för en kanna: 10 min

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 255 x 221 x

370 mm

Produktens vikt: 2,03 kg
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