
Kaffemaskine

Café Gaia

 

Med glaskande

Sort/metal

 
HD7566/20

Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
Aroma twister giver optimal smag i hver eneste kop kaffe

Café Gaia-kaffemaskinen står for suveræn kvalitet, både hvad angår kaffe og design. Aroma twister cirkulerer

kaffen i kanden og giver en optimal smag i hver eneste kop kaffe.

Fantastisk smag og aroma

Aroma twister cirkulerer kaffen for at sikre en optimal smag

En fyldig kaffesmag på grund af en koncentreret vandgennemstrømning

Nem at anvende

Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe

Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed

Opbevaringsrum til kabel sikrer nem placering i køkkenet

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Vandstandsindikator for nem påfyldning

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring



Kaffemaskine HD7566/20

Vigtigste nyheder

Automatisk slukning (30 min.)

30 minutter efter brygning af din kaffe slukker

kaffemaskinen automatisk for at spare energi

og af hensyn til sikkerheden. Dette er i

overensstemmelse med EU-regler, der gælder

for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du gerne vil

have kaffen til at holde sig varm i længere tid,

tilbyder Philips kaffemaskiner med

termokande.

Aroma twister

Denne smarte dyse inde i kanden cirkulerer

den indstrømmende kaffe jævnt gennem

kanden for at opnå en optimal og ensartet

aroma, fra den første til den sidste kop.

Fyldig kaffesmag

Takket være den koncentrerede vandstrøm, der

hældes over kaffen, udtrækkes den optimale

smag fra kaffebønnerne.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Swing-filterholderen

Filterholderen åbnes ved at dreje den til siden,

hvilket gør påfyldning af kaffe nem.

Filterholderen er også aftagelig for nem

rengøring.

Kabelopbevaringsrum

Overskydende kabel kan meget nemt

opbevares i kabelopbevaringsrummet på

bagsiden af kaffemaskinen. Det gør det nemt at

placere kaffemaskinen i dit køkken.

Vandstandsindikation

Fyld vandtanken nemt og præcist ved hjælp af

vandstandsindikatoren.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Kanden og filterholderen kan nemt vaskes i

opvaskemaskinen.



Kaffemaskine HD7566/20

Specifikationer

Overflade

Materiale: vandtank: Plastik

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic

Service

2 års reklamationsret

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Design

Farve: Sort og metal

Oprindelsesland

Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer

Velegnet til: Formalet kaffepulver

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der

tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder

Brugervenlighed og komfort: Auto-sluk,

Vandstandsindikation, Drypstop-funktion

Kaffedrikke: Filterkaffe

Specielle funktioner: Aroma twister

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1000 W

Tekniske specifikationer

Vandkogere: 0

Kapacitet: vandtank: 1,2 L

Kapacitet: vandtank: Op til 15 bægre

Ledningslængde: 0,85 m

Frekvens: 50 - 60 Hz

Spænding: 220 - 240 V

Bryggetid for en kande: 10 min

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 230 x 215 x

335 mm

Vægt inkl. emballage: 4 kg

Produktets vægt: 1,7 kg
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