
 

Koffiezetapparaat

Viva Collection

 

Met glazen kan

AromaSwirl

Wit met lavendel

 

HD7562/40

Heerlijke koffie tot en met de laatste druppel
Aroma Swirl circuleert de koffie voor optimale smaak

Dankzij Aroma Swirl kunt u met dit stijlvolle Philips-koffiezetapparaat genieten van

het rijke aroma van filterkoffie. Een handig mondstuk in de koffiekan roert door de

filterkoffie, zodat het aroma optimaal wordt verspreid door de hele kan.

Heerlijke smaak en aroma

Aromakan behoudt de koffiesmaak

Eenvoudig te realiseren

1000 watt

Stootrand voor bescherming en stabiliteit

Waterniveau-indicator voor eenvoudig vullen

Zwenkfilterhouder voor eenvoudig vullen met koffie

Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt

Aan-uitknop (LED)

Kabelopslag voor eenvoudige plaatsing in uw keuken

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Compact ontwerp

1,2 liter capaciteit voor 10 - 15 koppen



Koffiezetapparaat HD7562/40

Kenmerken Specificaties

1000 watt

De pomp van uw Philips-koffiezetapparaat

bereidt uw koffie snel voor.

Beschermende stootrand

De stootrand rond de glazen kan biedt

bescherming en meer stabiliteit.

Waterniveauaanduiding

Vul het waterreservoir gemakkelijk en

nauwkeurig met de waterniveau-indicator.

Zwenkfilterhouder

De filterhouder wordt geopend door deze naar

de zijkant te draaien, waardoor de houder

eenvoudig met koffie kan worden gevuld. De

filterhouder is afneembaar en eenvoudig

schoon te maken.

 

Ontwerp

Kleur: Wit met lavendel

Goede filterkoffie is nu eenvoudig te zetten

Waterniveauaanduiding

Afneembare filterhouder

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Druppelstop

Verlichte aan/uitknop

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h): 256 x 223 x

358 mm

Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Gewicht verpakking: 2,1 kg

Maximale aantal koppen koffie: 10 tot 15

koppen

Gewicht van het product: 1,6 kg

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Lavendel/wit

Algemene specificaties

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Accessoires

Inclusief: Glazen kan

Technische specificaties

Type koffiekan: Glazen aromakan

Opbergvak voor snoer

Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie

Land van herkomst: Gefabriceerd in Polen,

Ontworpen in Nederland

Vermogen: 1000 W

Snoerlengte: 85 cm

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten
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