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Вкусно и горещо кафе в нашия емблематичен дизайн
Aroma Twister за оптимален вкус на всяка чаша кафе

Кафемашината Café Gaia се отличава с изключително качество по отношение както на кафето, така и на дизайна. Приставката

за разпределяне на аромата Aroma Twoster осигурява оптималното циркулиране на кафето в каната, за да постигне

оптималне вкус на всяка чаша кафе.

Страхотен вкус и аромат

Aroma twister за циркулиране на кафето и най-добър вкус

Богат вкус на кафе благодарение на концентриран воден поток

Лесна употреба

Поставка за филтър на панта за лесно пълнене на кафе

Автоматично изключване след 30 минути за пестене на енергия и безопасност

Отделение за кабела за лесно поставяне във вашата кухня

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе, когато поискате

Индикация за нивото на водата за лесно пълнене

Подходящи за миене в съдомиялна машина части
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Акценти

Автоматично изключване (30 мин)

30 минути след приготвянето на кафе кафемашината

се изключва автоматично, за да спести енергия и за

безопасност. Това е в съответствие с Регламента на

ЕС, който се отнася за всички кафемашини в ЕС. Ако

искате кафето ви да остане по-дълго горещо, Philips

предлага кафе машини с двойна стена.

Aroma twister

Интелигентният накрайник в каната циркулира

равномерно влизащото в каната кафе за най-добър и

постоянен аромат от първата до последната чаша.

Богат вкус на кафе

Благодарение на концентрирания воден поток, който

се излива в цедката за кафе, се извличат оптимални

вкусове от смляното кафе.

Спиране на прокапването

Спирането на прокапването ви позволява да си

налеете чаша кафе, преди да е приключил целият

цикъл по приготвянето.

Поставка за филтър на панта

Поставката за филтър на панта се отваря, като я

завъртите настрани, което улеснява пълненето на

кафе. Поставката за филтър е и подвижна за лесно

почистване.

Отделение за кабела

Излишният кабел може да се постави в отделението

за кабел зад кафемашината. Това позволява доброто

поставяне на кафемашината в кухнята ви.

Индикация за нивото на водата

Напълнете резервоара с вода лесно и точно с

индикацията за нивото на водата.

Подходящи за съдомиялна машина части

Каната и държачът на филтъра могат лесно да се

почистят в съдомиялна машина.
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Спецификации

Дизайн

Материал на водния резервоар: Пластмаса

Материал на основното тяло: Неръждаема стомана

и пластмаса

Сервиз

2 години гаранция

Аксесоари

Приложено: Стъклена кана

Дизайн

Цвят: Черно и металик

Страна на произход

Произведено в: Полша

Общи спецификации

Подходящо за: Мляно кафе

Лесно почистване и поддръжка: Подходящи за

съдомиялна машина части, Подвижен държач на

филтъра

Лесна употреба и комфорт: Автоматично

изключване, Индикация за нивото на водата, Спиране

на прокапването

Напитки с кафе:

Филтърно кафе

Специални функции: Aroma twister

Устойчивост

Потребление на енергия при приготвяне: 1000 W

Технически данни

Бойлери за вода: 0

Обем на воден резервоар: 1,2 л

Обем на воден резервоар: До 15 чашки

Дължина на кабела: 0,85 м

Честота: 50 – 60 Hz

Напрежение:

220 – 240 V

Време за приготвяне на кана кафе: 10 Мин.

Тегло и размери

Размери на продукта (ШxДxВ): 230 x 215 x 335 мм

Тегло с опаковката: 4 кг

Тегло на продукта: 1,7 кг
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