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Sort/metal

 

HD7547/20

Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
Termokanden holder kaffen varm i mere end 2 timer*

Café Gaia-kaffemaskinen står for suveræn kvalitet, både hvad angår kaffe og

design. Termokanden bevarer aromaen og temperaturen i mere end to timer. Med

et design i sort metal er det en eksklusiv og stilfuld kaffemaskine.

Fantastisk smag og aroma

En fyldig kaffesmag på grund af en koncentreret vandgennemstrømning

Dobbeltvægget termokande i rustfrit stål holder temperaturen

Nem at anvende

Omgående automatisk slukning sparer energi og giver sikkerhed

Opbevaringsrum til kabel sikrer nem placering i køkkenet

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Smart lås på termokanden for at bevare aroma

Vandstandsindikator for nem påfyldning

Kvalitetsdesign

Sort metaldesign



Kaffemaskine HD7547/20

Vigtigste nyheder

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Kabelopbevaringsrum

Overskydende kabel kan meget nemt

opbevares i kabelopbevaringsrummet på

bagsiden af kaffemaskinen. Det gør det nemt at

placere kaffemaskinen i dit køkken.

Smart lås på termokanden

Termokanden er udstyret med en smart lås, der

nemt kan betjenes. Låsen sikrer, at aroma og

temperatur bevares fuldt ud, når kanden fjernes

fra kaffemaskinen.

Sort metaldesign

Kaffemaskinen er fremstillet i sort metal,

hvilket gør den stilfuld og eksklusiv. Et subtilt

blikfang i dit køkken.

Fyldig kaffesmag

Takket være den koncentrerede vandstrøm, der

hældes over kaffen, udtrækkes den optimale

smag fra kaffebønnerne.

Termokande i rustfrit stål

Denne eksklusive, brudsikre termokande i

rustfrit stål bevarer den fulde aroma og

temperatur i mere end 2 timer. Takket være det

dobbeltvæggede design er kaffen mindst 65°C

efter 2 timer.

Direkte automatisk slukning

Efter brygningen af din kaffe slukkes

kaffemaskinen automatisk af hensyn til

sikkerheden og energiforbruget. Termokanden

sørger for, at kaffen holdes varm.

Vandstandsindikation

Fyld vandtanken nemt og præcist ved hjælp af

vandstandsindikatoren.

 



Kaffemaskine HD7547/20

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Brudsikker termokande

Design

Farve: Sort/metal

Overflade

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic

Materiale: vandtank: Plastik

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Velegnet til: Formalet kaffepulver

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der

tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder

Brugervenlighed og komfort:

Vandstandsindikation, Auto-sluk, Drypstop-

funktion

Kaffedrikke: Filterkaffe

Temperaturindstillinger: 1

Service

2 års reklamationsret

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1000 W

Tekniske specifikationer

Kapacitet: vandtank: 1,2 L

Kapacitet: vandtank: 8-12 bægre

Ledningslængde: 0,88 m

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 220-240 V

Bryggetid for en kande: 10 min

Pumpetryk: 0 bar

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 255 x 221 x

370 mm

Vægt inkl. emballage: 4,564 kg

Produktets vægt: 2,032 kg

* Kaffen er mindst 65 °C efter 2 timer
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