
 

 

Philips
Kaffemaskine

Glas
Aroma Swirl Lilla

HD7562/35
Fantastisk kaffe til sidste dråbe

Aroma Swirl blander kaffen optimalt
Denne elegante kaffemaskine gør det muligt at nyde en fyldig aroma takket være Aroma 
Swirl. En smart dyse i kaffekanden får kaffen til at cirkulere for en optimal spredning af 
aroma i hele kanden

Nyd den fyldige aroma
• Aroma Swirl blander kaffen, så aromaen spredes optimalt
• Hurtigpumpe sikrer den optimale aroma
• Aromakande, som bevarer kaffesmagen bedst muligt

Nemt og ligetil
• Beskyttelsesring, der sikrer, at kanden ikke går i stykker
• Afbryder med lys
• Dele, som tåler opvaskemaskine
• Gennemsigtig vandtank med synlig vandstand
• Aftageligt svingfilter
• Nem opbevaring af overskydende ledning
• Drypstop, så brygningen kan afbrydes



 Aroma Swirl

En smart dyse blander kaffen, så aromaen spredes 
optimalt

Hurtig brygning
Hurtigpumpe sikrer den optimale aroma.

Beskyttelsesring

Beskyttelsesring, der sikrer, at kanden ikke går i 
stykker.

Afbryder med lys

Lyset indikerer, at kaffemaskinen er tændt.

Aromakande
Aromakande, som bevarer kaffesmagen bedst muligt.

Vandstandsindikation

Gennemsigtig vandtank med synlig vandstand.

Aftageligt svingfilter
Aftageligt svingfilter giver nem påfyldning og 
rengøring.

Ledningsopbevaring
Nem opbevaring af overskydende ledning

Drypstop-funktion
Drypstop, så brygningen kan afbrydes
HD7562/35

Specifikationer
Designspecifikationer
• Apparatets vægt: 1,6 kg
• Mål (L x B x H): 223 x 256 x 358 mm
• Materialer: Polypropylen/glaskande
• Farve(r): Lilla
• Vægt (inkl. emballage): 2,1 kg

Generelle specifikationer
• Ledningsopbevaring
• Skridsikre fødder
• Gennemsigtig vandtank
• Afbryder med lys
• Aftageligt svingfilter
• Drypstop
• Dele, der tåler opvaskemaskine
• Aromakande

Tilbehør
• Aromakande

Tekniske specifikationer
• Strøm: 1000 W
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Ledningslængde: 0,85 m
• Kapacitet: 1,2/10-15 Liter/kopper
• Bryggetid: < 10 minut(ter)
•
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