
Kaffemaskin

Café Gaia
 

Med glasskanne

Svart og metall

 
HD7564/20

Deilig, varm kaffe fra det ikoniske designet vårt

Aromablander for optimal smak i hver eneste kopp

Café Gaia-kaffetrakteren leverer ypperlig kvalitet, både når det gjelder kaffe og

design. Aromablanderen sirkulerer kaffen rundt i hele kannen for optimal smak i

hver eneste kopp med kaffe.

Flott smak og aroma

Aromablanderen rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste

En konsentrert vannstrøm gir den fyldige kaffesmaken

Enkel å bruke

Indikator for vannivå for enkel påfylling

Svingfilterholder for enkel påfylling av kaffe

Oppbevaringsrommet til ledningen gjør det enkelt å plassere kaffemaskinen på

kjøkkenet

Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil

Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Kaffemaskin HD7564/20

Høydepunkter

Aromablander

Denne smarte dysen på innsiden av kannen

rører kaffen som helles i kannen, slik at all

kaffen får samme jevne og gode smak, fra

første til siste kopp.

Fyldig kaffesmak

De beste smakene trekkes ut av kaffegruten

ved hjelp av den fokuserte vannstrømmen som

helles på kaffelaget.

Dryppstopp

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før

traktesyklusen er ferdig.

Svingfilterholder

Filterholderen åpnes ved å svinge den til side,

noe som gjør påfylling av kaffe svært enkelt.

Filterholderen er også avtakbar, så den er enkel

å rengjøre.

Oppbevaringsrom til ledning

Reserveledningen kan enkelt oppbevares i

oppbevaringsrommet på baksiden av

kaffetrakteren. Dermed ser det pent og ryddig

ut med kaffetrakteren på kjøkkenet.

Indikator for vannivå

Indikatoren for vannivå gjør at du enkelt kan

fylle vannbeholderen med høy presisjon.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Kannen og filterholderen kan enkelt vaskes i

oppvaskmaskinen.

 



Kaffemaskin HD7564/20

Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Utforming

Farge: Svart og metall

Overflate

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Materiale, vannbeholder: Plast

Opprinnelsesland

Produsert i: Polen

Generelle spesifikasjoner

Egnet for: Malt kaffepulver

Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som

kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar

filterholder

Enkel bruk og komfort: Indikator for vannivå,

Dryppstopp

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Service

To års garanti

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 15 kopper

Ledningslengde: 0,85 m

Frekvens: 50–60 Hz

Spenning: 220–240 V

Vannkokere: 0

Traktetid for én kanne: 10 min

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

230 x 215 x 335 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 4 kg

Vekt, produkt: 1,7 kg
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