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HD7562/40

Skvelá káva do poslednej kvapky
Funkcia Aroma Swirl premiešava kávu a vytvára optimálnu

zmes

Tento elegantný kávovar Philips vám vďaka funkcii Aroma Swirl prináša

prekvapkávanú kávu s bohatou arómou. Dômyselná tryska v kanvici premiešava

prekvapkávanú kávu, čím sa dosiahne optimálne rozloženie arómy v celej kanvici

na kávu.

Fantastická chuť a aróma

Aroma Swirl pre optimálnu arómu

Kanvica uchová arómu a chuť kávy

Jednoduchá obsluha

1 000 W

Ochranný protinárazový krúžok na ochranu kanvice pred rozbitím

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Ukazovateľ hladiny vody

Oddeliteľný držiak filtra

Funkcia Drip stop na prerušenie prípravy kávy kedykoľvek chcete

Vypínač s LED indikátorom

Úložný priestor na kábel

Kompaktný dizajn

Kapacita 1,2 l na 10 – 15 šálok



Kávovar HD7562/40

Hlavné prvky Technické údaje

Aroma Swirl

Aroma Swirl je inteligentná dýza v kanvici

tohto kávovaru Philips. Aroma Swirl rovnomerne

rozmiešava pripravovanú kávu s tou, ktorá sa už

nachádza v kanvici, čím zabezpečí optimálnu a

rovnomernú arómu.

1 000 W

Čerpadlo kávovaru Philips rýchlo pripraví vašu

kávu.

Ochranný protinárazový krúžok

Protinárazový krúžok okolo kanvice Philips na

uchovanie arómy pridá okolo skla ochrannú

vrstvu a zlepší jej stabilitu.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky súčasti tohto kávovaru Philips sú

umývateľné v umývačke riadu na jednoduché a

praktické čistenie.

Ukazovateľ hladiny vody

Ukazovateľ hladiny vody na kávovare

umožňuje jednoduché doplnenie vody do

zásobníka.

Oddeliteľný držiak filtra

Držiak filtra na kávovare je oddeliteľný, vďaka

čomu je pridávanie kávy alebo čistenie

jednoduché.

 

Špecifikácia dizajnu

Hmotnosť zariadenia: 1,6 kg

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

Materiály: Polypropylénová/sklenená nádoba

Farba(y): Levanduľová a biela

Hmotnosť (vrátane balenia): 2,1 kg

Všeobecné špecifikácie

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Priesvitná nádoba na vodu: áno

Podsvietený vypínač: áno

Oddeliteľný držiak filtra: áno

Zábrana odkvapkávania: áno

Časti umývateľné v umývačke riadu: áno

Kanvica zachovávajúca arómu: áno

Príslušenstvo

Kanvica zachovávajúca arómu: áno

Technické špecifikácie

Príkon: 1000 W

Napätie: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 0 85 m

Kapacita: 1,2/2 – 15 Litre/poháre

Čas varenia: < 10 minúta(y)
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