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Skvělá káva do poslední kapky
Aroma Swirl umožňuje cirkulaci kávy pro její optimální prolnutí

Díky tomuto elegantnímu kávovaru Philips a jeho funkci Aroma Swirl si vychutnáte

bohaté aroma filtrované kávy. Inteligentní tryska v konvici umožňuje cirkulaci

filtrované kávy, čímž je dosaženo optimálního rozložení aromatu v celé konvici.

Skvělá chuť a aroma

Aroma Swirl pro optimální aroma

Konvice Aroma zachovává chuť kávy

Snadné použití

1 000 W

Ochranný protinárazový kroužek chrání konvici před rozbitím

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Indikace hladiny vody

Odnímatelný držák filtru

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli potřebujete

Kontrolka LED vypínače

Umístění kabelu

Kompaktní provedení

Kapacita 1,3 l pro 10–15 šálků



Kávovar HD7562/40

Přednosti Specifikace

Aroma Swirl

Aroma Swirl je chytrá tryska uvnitř konvice

tohoto kávovaru Philips. Aroma Swirl

rovnoměrně míchá vtékající kávu s kávou uvnitř

konvice a dosahuje tak optimálního a

konzistentního aromatu.

1 000 W

Čerpadlo kávovaru Philips vám připraví kávu

rychle.

Ochranný protinárazový kroužek

Protinárazový kroužek v konvici Philips Aroma

přidává ochrannou vrstvu na skleněné konvici a

vylepšuje její stabilitu.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Všechny části tohoto kávovaru Philips lze mýt

v myčce, což umožňuje snadné a praktické

čištění.

Indikace hladiny vody

Indikace hladiny vody kávovaru umožňuje

snadné plnění nádržky na vodu.

Odnímatelný držák filtru

Držák filtru kávovaru je možné vyjmout, aby

bylo snazší doplňování kávy a čištění.

 

Specifikace provedení

Váha přístroje: 1,6 kg

Rozměry (D x Š x V): 223 x 256 x 358 mm

Materiály: Polypropylen/ Skleněný džbán

Barva(y): Levandulová a bílá

Hmotnost (včetně balení): 2,1 kg

Obecné specifikace

Úložný prostor pro kabel: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Průhledná nádržka na vodu: Ano

Osvětlený vypínač: Ano

Odnímatelný držák filtru: Ano

Drip stop: Ano

Jednotlivé části lze mýt v myčce: Ano

Konvice zachovávající aroma: Ano

Příslušenství

Konvice zachovávající aroma: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 1000 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 0,85 m

Kapacita: 1,2/2–15 l / šálky

Doba přípravy: <10 minuta(y)
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