
 

Καφετιέρα

Viva Collection

  Με γυάλινη κανάτα

Λειτουργία ανάμειξης αρώματος

Λευκό και λιλά

 

HD7562/40

Υπέροχος καφές μέχρι την τελευταία σταγόνα
Λειτουργία ανάμειξης αρώματος για βέλτιστη ανάμειξη του καφέ

Αυτή η κομψή καφετιέρα της Philips σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε πλούσιο άρωμα χάρη στη

λειτουργία ανάμειξης αρώματος. Ένα έξυπνο στόμιο στην καφετιέρα ανακατεύει τον καφέ, για

πλουσιότερο άρωμα σε όλη την κανάτα.

Εξαιρετική γεύση και άρωμα

Λειτουργία ανάμειξης αρώματος για πλουσιότερο άρωμα

Η κανάτα Aroma διατηρεί τη γεύση του καφέ

Άνετη χρήση

1.000 Watt

Προστατευτικός δακτύλιος που προστατεύει την κανάτα από σπάσιμο

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό

Ένδειξη στάθμης νερού

Αποσπώμενη υποδοχή φίλτρου

Λειτουργία προστασίας διαρροής, για να διακόπτετε την παρασκευή όποτε θέλετε

Διακόπτης ενεργοποίησης με LED

Αποθήκευση καλωδίου

Συμπαγής σχεδίαση

Χωρητικότητα 1,2 L για 10 - 15 φλιτζάνια



Καφετιέρα HD7562/40

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Λειτουργία ανάμειξης αρώματος

Η λειτουργία ανάμειξης αρώματος περιλαμβάνει ένα

έξυπνο στόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της

κανάτας στην καφετιέρα Philips. Η λειτουργία

ανάμειξης αρώματος αναμειγνύει ομοιόμορφα τον

καφέ που πέφτει με τον καφέ που βρίσκεται ήδη στην

κανάτα σας για να απολαμβάνετε πλούσιο, γεμάτο

άρωμα.

1.000 Watt

Η αντλία της καφετιέρας Philips προετοιμάζει τον

καφέ σας γρήγορα.

Προστατευτικός δακτύλιος

Ο προστατευτικός δακτύλιος γύρω από την κανάτα

Aroma της Philips λειτουργεί ως ένα επιπλέον

προστατευτικό περίβλημα γύρω από το γυαλί, που

της εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη της καφετιέρας Philips πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων, για άνεση και ευκολία.

Ένδειξη στάθμης νερού

Χάρη στην ένδειξη στάθμης νερού της καφετιέρας,

μπορείτε να γεμίζετε πανεύκολα το δοχείο νερού.

Αποσπώμενη υποδοχή φίλτρου

Η θήκη φίλτρου της καφετιέρας είναι αποσπώμενη,

ώστε να μπορείτε να συμπληρώνετε εύκολα καφέ ή

να την καθαρίζετε.

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό και λιλά

Ο καλός καφέ φίλτρου είναι πια πανεύκολος

Ένδειξη στάθμης νερού

Αποσπώμενη υποδοχή φίλτρου

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Διακοπή σταξίματος

Φωτεινός διακόπτης ενεργοποίησης

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Β x Υ): 256 x 223 x

358 μμ

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1,2 ιβ

Βάρος συσκευασίας: 2,1 κ.

Μέγ. χωρητικότητα σε φλιτζάνια καφέ: 10 έως 15

φλιτζάνια

Βάρος προϊόντος: 1,6 κ.

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): Λιλά και λευκή

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κανάτας καφέ: Γυάλινη κανάτα Aroma

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Χώρα προέλευσης: Κατασκευάζεται στην Πολωνία,

Σχεδιάστηκε στην Ιταλία

Ρεύμα: 1000 W

Μήκος καλωδίου: 85 εκ.

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα:

50/60 Hz

Χρόνος παρασκευής: < 10 λεπτό(ά)
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