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Stiklas

„Aroma Swirl“

Baltai oranžinė

 
HD7562/55

Puiki kava iki paskutinio lašo
„Aroma Swirl“ padeda sumaišyti kavą

Šio elegantiško kavos virimo aparato technologija „Aroma Swirl“ leidžia mėgautis

puikiu aromatu. Išmanusis snapelis kavos aromatą tinkamai paskleidžia visame

ąsotyje.

Mėgaukitės puikiu aromatu

„Aroma Swirl“ sumaišo kavą, kad būtų skleidžiami geriausi kavos aromatai

Didelio greičio siurblys užtikrina geriausią arom.

Aromato ąsotis visiškai išsaugo kavos aromatą

Patirk paprastumą

Lašėjimo stabdymo funkcija leidžia nutraukti virimą, kai to reikia.

Apsauginis žiedas apsaugo ąsotį nuo sudužimo

Šviečiantis maitinimo jungiklis

Dalys gali būti plaunamos indaplovėje

Skaidrus vandens bakelis, todėl galima matyti vandens lygį jame

Nuimamas atsukamas filtras

Paprasta sudėti nereikalingą laido dalį



Kavos virimo aparatas HD7562/55

Ypatybės Specifikacijos

„Aroma Swirl“

Patogus antgalis išmaišo kavą, kad ji skleistų

daugiau aromato.

Virimas dideliu greičiu

Didelio greičio siurblys užtikrina geriausią

arom.

Pridengiamasis apsauginis žiedas

Apsauginis žiedas apsaugo ąsotį nuo

sudužimo

Šviečiantis maitinimo jungiklis

Lemputė rodo, kad „Philips“ kavos aparatas

įjungtas.

Aromato ąsotis

Aromato ąsotis visiškai išsaugo kavos aromatą

Vandens lygio žyma

Skaidrus vandens bakelis, todėl galima matyti

vandens lygį jame.

Nuimamas atsukamas filtras

Nuimamas atsukamas filtras, kad būtų

paprasčiau išimti ir išvalyti.

Laido laikymas

Paprasta sudėti nereikalingą laido dalį

Lašėjimo sustabdymas

„Philips“ lašėjimo stabdymo funkcija leidžia

nutraukti virimą, kai norite įsipilti kavos

puodelį.

 

Projektinės specifikacijos

Prietaiso svoris: 1,6 kg

Angos matmenys (I x P x A):

223x256x358 mm

Medžiagos: Polipropilenas / stiklinis ąsotis

Spalva (-os): Ryškiai baltos / oranžinės

spalvos

Svoris (su pakuote): 2,1 kg

Bendrosios specifikacijos

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Skaidrus vandens bakelis

Šviečiantis maitinimo jungiklis

Nuimamas atsukamas filtras

Lašėjimo stabdymas

Dalis galima plauti indaplovėje

Aromato ąsotis

Priedai

Aromato ąsotis

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1000 W

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Laido ilgis: 0,85 m

Talpa: 1,2/10-15 litrų / puodukų

Virimo laikas: < 10 min.
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