
 

Кафемашина

Viva Collection

 

Със стъклена кана

AromaSwirl

Бял и бледолилав

 

HD7562/40

Чудесно кафе до последната капка
Aroma Swirl за циркулиране на кафето и най-добро смесване

Тази елегантна кафе машина Philips ви дава възможност да се наслаждавате на богат аромат

на кафето благодарение на Aroma Swirl. Един интелигентен накрайник в каната за кафе

създава циркулация на филтърното кафе, като осигурява най-добро разпределяне на аромата

в цялата кана.

Страхотен вкус и аромат

Каната за ароматно кафе запазва вкуса на кафето

Лесна употреба

1000 вата

Гривна за защита и стабилност

Индикация за нивото на водата за лесно пълнене

Поставка за филтър на панта за лесно пълнене на кафе

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе, когато поискате

LED бутонът за включване светва при включване на кафемашината

Отделение за кабела за лесно поставяне във вашата кухня

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Компактна конструкция

Вместимост 1,2 л за 2 – 15 чаши



Кафемашина HD7562/40

Акценти Спецификации

1000 вата

Помпата на вашата кафемашина Philips ще приготви

кафето ви бързо.

Предпазна гривна

Гривната около стъклената кана осигурява защита и

подобрена стабилност.

Индикация за нивото на водата

Напълнете резервоара с вода лесно и точно с

индикацията за нивото на водата.

Поставка за филтър на панта

Поставката за филтър на панта се отваря, като я

завъртите настрани, което улеснява пълненето на

кафе. Поставката за филтър е и подвижна за лесно

почистване.

 

Дизайн

Цвят: Бял и бледолилав

Лесно приготвяне на добро филтърно кафе

Индикация за нивото на водата

Разглобяем държач на филтъра

Почистване на частите в съдомиялна

Спиране на прокапването

Светещ бутон за включване

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 256 x 223 x

358 мм

Вместимост на резервоара за вода: 1,2 л

Тегло на опаковката: 2.1 кг

Максимален капацитет в чашки кафе:

10 до 15 чашки

Тегло на изделието: 1,6 кг

Спецификации на дизайна

Цвят (цветове): Бледолилаво и бяло

Общи спецификации

Лесно почистване и поддръжка: Подходящи за

съдомиялна машина части

Аксесоари

Приложено: Стъклена кана

Технически данни

Тип на каната за кафе: Стъклена кана за ароматно

кафе

Прибиране на кабела

Поддържани видове кафе: Мляно кафе

Страна на произход: Направено в Полша,

Проектирано в Нидерландия

Захранване: 1000 W

Дължина на кабела: 85 см

Напрежение: 220 – 240 V

Честота:

50/60 Hz

Време за приготвяне: < 10 минути
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