
 

Kaffebryggare

Café Gaia

 

Med termoskanna

Titanium

 

HD7547/80

Utsökt och varmt kaffe, med snygg design
Termoskanna som håller kaffet varmt i över två timmar*

Café Gaia-kaffemaskinen erbjuder kvalitet på både kaffe och i utformning.

Termoskannan bibehåller full arom och temperatur i minst 2 timmar. Titandesignen

gör den till en förstklassig och elegant kaffemaskin.

Fantastisk smak och arom

Termoskanna med dubbla väggar i rostfritt stål för att hålla temperaturen

En rik kaffesmak tack vare ett koncentrerat vattenflöde

Enkel att använda

Smart lås på termoskanna för att bevara arom

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Kabelförvaringsutrymme för enkel placering i köket

Automatisk avstängning direkt för säkerhet och för att spara energi

Vattennivåindikering för enkel påfyllning

Kvalitetsdesign

Titandesign
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Funktioner

Termoskanna i rostfritt stål

Den okrossbara termoskannan i rostfritt stål

med dubbla väggar bibehåller alla aromer och

temperaturen i mer än 2 timmar. Kaffet är

åtminstone 65 C varmt efter 2 timmar tack vare

den dubbla väggen.

Smart lås på termoskanna

Termoskannan är utrustad med ett smart lås

som enkelt kan styras. Låset garanterar att

arom och temperatur är helt oförändrad när

kannan tas ur kaffebryggaren.

Titandesign

Kaffebryggaren är tillverkad i titanfärgad

metall, vilket gör den till en förstklassig

kaffebryggare. Ett föremål som hamnar i

blickfånget i köket.

Fyllig kaffesmak

Tack vare det koncentrerade vattenflödet som

hälls på kaffebädden, extraheras optimala

smaker från kaffebönorna.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Förvaringsutrymme för kabel

Extra kabel kan enkelt förvaras i kabelfacket på

baksidan av kaffebryggaren. Det gör att det

enkelt går att placera kaffebryggaren i köket.

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.

Vattennivåindikering

Fyll enkelt på vattentanken med hjälp av

vattennivåindikeringen.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Okrossbar termoskanna

Design

Färg: Titanium

Legering

Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast

Material, vattenbehållare: Plast

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Passar för: Malet kaffepulver

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin, Löstagbar filterhållare

Enkel och bekväm att använda:

Vattennivåindikering, Automatisk avstängning,

Droppstopp

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Temperaturinställningar: 1

Service

2 års garanti

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 000 W

Tekniska specifikationer

Kapacitet, vattentank: 1,2 L

Kapacitet, vattentank: 8-12 muggar

Sladdlängd: 0,88 m

Frekvens: 50/60 Hz

Spänning: 220-240 V

Bryggtid för en kanna: 10 min

Pumptryck: 0 bar

Vikt och mått

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

370 mm

Vikt inkl. förpackning: 4,564 kg

Produktens vikt: 2,032 kg

* Kaffet är minst 65 °C varmt efter två timmar
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