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Minden cseppjében ízletes kávé
Az Aromakeverés az optimális ízvilág érdekében keringeti a

kávét

Elegáns kávéfőző Aromakeverés funkcióval: a kávéskannában található intelligens

aromakeverő keringeti a kávét optimális aroma eloszlást biztosítva a kanna teljes

űrtartalmán belül.

Élvezze a gazdag aromát

Aromakeverőnek köszönhetően a kávé keringetése biztosítja a megfelelő aromát

Nagy sebességű főzés biztosítja a tökéletes aromát

Az Aromazáró kanna megőrzi a kávé ízét

Tapasztalja meg az egyszerűséget

A cseppzáró rendszerrel bármikor megszakíthatja a főzést

A kannát körülvevő védőgyűrű védelmet biztosít a törés ellen

Ha a készülék be van kapcsolva, fény jelzi az aktuális állapotot

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek az egyszerű tisztításért

Az áttetsző víztartályban jól látható a tartályban lévő víz mennyisége

Kivehető, kiforduló szűrő a könnyű betöltésért és tisztántartásért

A felesleges kábel egyszerűen tárolható



Kávéfőző HD7562/55

Fénypontok Műszaki adatok

Aromakeverés

Az intelligens aromakeverő a kávé keringetése

által biztosítja az optimális aroma eloszlást

Nagy sebességű kávéfőzés

Nagy sebességű főzés biztosítja a tökéletes

aromát.

Cseppzáró rendszer

A cseppzáró rendszerrel bármikor

megszakíthatja a főzést.

Védőgyűrű a kanna körül

A kannát körülvevő védőgyűrű védelmet

biztosít a törés ellen.

Világító bekapcsológomb

Ha a készülék be van kapcsolva, fény jelzi az

aktuális állapotot.

Aromazáró kanna

Az Aromazáró kanna megőrzi a kávé ízét.

Vízszintjelző

Az áttetsző víztartályban jól látható a

tartályban lévő víz mennyisége.

Kivehető, kiforduló szűrő

Kivehető, kiforduló szűrő a könnyű betöltésért

és tisztántartásért.

Vezeték tárolása

A felesleges kábel egyszerűen tárolható.

 

Kivitelezési jellemzők

Készülék tömege: 1,6 kg

Anyagok: Polipropilén/üveg kanna

Méretek (ho x szé x ma): 223 x 256 x 358 mm

Szín(ek): Világos fehér/Narancssárga

Tömeg (csomagolással együtt): 2.1 kg

Általános jellemzők

Vezeték tárolása: Van

Csúszásmentes lábak: Van

Áttetsző víztartály: Van

Világító bekapcsológomb: Van

Kivehető, kiforduló szűrő: Van

Cseppzáró: Van

Mosogatógépben tisztítható részek: Van

Aromazáró kanna: Van

Tartozékok

Aromazáró kanna: Van

Műszaki adatok

Kapcsoló: 1000 W

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 0,85 m

Űrtartalom: 1,2/10-15 liter / pohár

Forrásidő: < 10 perc
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