
 

Cafetieră

Viva Collection

 

Cu vas de sticlă

AromaSwirl

Alb şi lavandă

 

HD7562/40

Cafea excelentă până la ultima picătură
Funcţie de distribuire a aromei

Această cafetieră Philips elegantă vă permite să savuraţi o aromă bogată graţie

funcţiei de distribuire a aromei. Un vârf inteligent în cafetiera dvs. permite cafelei la

filtru să circule pentru o distribuire optimă a aromei în întregul vas.

Gust şi aromă excepţionale

Vasul Aroma păstrează aroma cafelei

Uşor de utilizat

1.000 Waţi

Inel amortizor pentru protecţie şi stabilitate

Indicator pentru nivelul apei pentru umplere uşoară

Suport de filtru rotativ pentru umplere uşoară cu cafea

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Comutatorul de alimentare cu LED se aprinde când cafetiera este pornită

Sistem de stocare a cablului pentru amplasare uşoară în bucătărie

Componente lavabile în maşină pt. curăţare uşoară

Design compact

Capacitate de 1,2 litri pentru 2 - 15 ceşti



Cafetieră HD7562/40

Repere Specificaţii

1.000 Waţi

Pompa cafetierei tale de la Philips va prepara

cafeaua rapid.

Inel amortizor-protector

Inelul amortizor din jurul vasului de sticlă oferă

protecţie şi stabilitate îmbunătăţite.

Indicator pentru nivelul apei

Umple rezervorul de apă cu uşurinţă şi precizie

cu ajutorul indicatorului pentru nivelul apei.

Suport de filtru rotativ

Suportul de filtru se poate deschide prin

mişcarea în lateral, pentru umplere uşoară cu

cafea. Suportul de filtru este şi detaşabil,

pentru o curăţare simplă.

 

Design

Culoare: Alb şi lavandă

Cafea la filtru, preparată uşor

Indicator pentru nivelul apei

Suport de filtru detaşabil

Componente lavabile în maşină

Anti-picurare

Comutator luminat

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (L x A x H): 256 x 223 x

358 mm

Capacitate rezervor de apă: 1,2 l

Greutate ambalaj: 2,1 kg

Capacitate max. în ceşti de cafea: 10 - 15

ceşti

Greutate produs: 1,6 kg

Specificaţii de design

Culori: Mov & alb

Specificaţii generale

Curăţare şi întreţinere uşoare: Componente

lavabile în maşină

Accesorii

Incluse: Cană din sticlă

Specificaţii tehnice

Tip vas de cafea: Vas de sticlă Aroma

Sistem depozitare cablu

Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată

Ţara de origine: Fabricat în Polonia, Proiectat

în Olanda

Alimentare: 1000 W

Lungime cablu: 85 cm

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Durată de preparare: < 10 minute
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