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Fantastisk kaffe til sidste dråbe
Aroma Swirl blander kaffen optimalt

Denne elegante Philips-kaffemaskine gør det muligt at nyde en fyldig drypkaffearoma takket være Aroma Swirl.

En smart dyse i kaffekanden får filterkaffen til at cirkulere for en optimal spredning af aroma i hele kaffekanden.

Fantastisk smag og aroma

Aroma Swirl sikrer optimal aroma

Aromakande bevarer kaffesmagen

Nem at anvende

1,000 W

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Vandstandsindikation

Aftagelig filterholder

Drypstop-funktion, så kaffebrygningen kan afbrydes manuelt

LED-strømkontakt

Kabelopbevaring

Beskyttelsesring, der sikrer, at kanden ikke går i stykker

Kompakt design

1,2 l kapacitet til 10-15 kopper



Kaffemaskine HD7563/20

Vigtigste nyheder Specifikationer

Aroma Swirl

Aroma Swirl er den smarte dyse i Philips-

kaffemaskinens kande. Aroma Swirl blander

den tilførte kaffe jævnt med kaffen inde i

kanden for at sikre en optimal og ensartet

aroma.

1,000 W

Pumpen i din Philips kaffemaskine tilbereder

din kaffe hurtigt.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Alle denne Philips-kaffemaskines dele tåler

opvaskemaskine, så de nemt og praktisk kan

rengøres.

Vandstandsindikation

Kaffemaskinens vandstandsindikation gør det

nemt at fylde vandtanken.

Aftagelig filterholder

Kaffemaskinens filterholder er aftagelig, hvilket

letter kaffepåfyldning og rengøring.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion til at afbryde

kaffebrygningen, når du vil hælde en kop kaffe

op

 

Design

Farve: Sort

God filterkaffe, der er nem at lave

Vandstandsindikation

Aftagelig filterholder

Dele, der tåler opvaskemaskine

Drypstop-funktion

Afbryder med lys

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x D x H): 256 x 223 x

358 mm

Kapacitet: Vandtank: 1,2 l

Pakkevægt: 2,1 kg

Maks. kapacitet i antal kopper kaffe: 10 til 15

kopper

Produktvægt: 1,6 kg

Designspecifikationer

Farve(r): Sort

Generelle specifikationer

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der

tåler opvaskemaskine

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Tekniske specifikationer

Kaffekandetype: Aromakande i glas

Ledningsopbevaring

Understøttede kaffetyper: Formalet kaffe

Oprindelsesland: Fremstillet i Polen, Designet

i Holland

Strøm: 1000 W

Ledningslængde: 85 cm

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Bryggetid: < 10 minut(ter)
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