
Kavos virimo
aparatas

Viva Collection

 
Su stikliniu ąsočiu

„Glass Aroma Swirl“, aut.
išsijungimas

Juoda ir metalo

 
HD7566/20

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

Naudodami šį grakščios formos metalinį kavos virimo aparatą „Philips“ su „Aroma Swirl“ galėsite mėgautis

puikiu kavos aromatu. Išmanusis snapelis filtruotos kavos aromatą tinkamai paskleidžia visame kavos ąsotyje.

Puikus aromatas ir skonis

„Aroma“ ąsotis išsaugo kavos skonį

„AromaSwirl“ – optimalus kavos aromatas

Pritaikyta jums

1,2 l talpos pakanka 10–15 puodelių

Paprasta naudotis

Naujoviškas vandens lygio indikatorius

Apsauginis žiedas apsaugo ąsotį nuo sudužimo

1 000 vatų

Lašėjimo stabdymo funkcija, leidžianti nutraukti kavos virimą, kai to reikia

Nuimamas pasukamo filtro laikiklis

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Kabelio laikymas

LED maitinimo jungiklis

Automatinis išsijungimas po 30 min.



Kavos virimo aparatas HD7566/20

Ypatybės Specifikacijos

Nuimamas pasukamo filtro laikiklis

Dėl pasukamo filtro laikiklio galite lengvai

atidaryti ir įpilti kavos. Filtro laikiklis yra

nuimamas, todėl jį lengva valyti.

Indaplovėje plaunamos dalys

Visas šio „Philips“ kavos virimo aparato dalis

saugu plauti indaplovėje, todėl jį lengva ir

patogu valyti.

1 000 vatų

„Philips“ kavos aparato siurblys padės greitai

paruošti kavą.

 

Priedai

įtraukta: Stiklinis ąsotis

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga:

Nerūdijantysis plienas ir plastikas

Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Konstrukcija

Spalva: Juoda ir metalo

Kilmės šalis

Pagaminta: Lenkija

Bendrosios specifikacijos

Specialios funkcijos: AromaSwirl, AromaVents,

IntensBrew

Suderintas kavos patiekimas: Malta kava

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Nuosėdų indikatorius, Indaplovėje plaunamos

dalys, Nuimamas filtro laikiklis

Paprastas ir patogus naudojimas:

Automatinis

išjungimas, Vandens lygio žyma, Lašėjimo

sustabdymas, Iš anksto nustatomas laikmatis

Kavos gėrimai: Filtruota kava

Pastovumas

Energijos sąnaudos verdant: 1000 W

Techniniai duomenys

Siurblio slėgis: Siurblio nėra

Vandens virintuvas: 0

Vandens bakelio talpa: 1,2 l

Vandens bakelio talpa: Iki 15 puodeliai

Maitinimo laido ilgis: 0,85 m

Dažnis: 50–60 Hz

Įtampa: 220–240 V

Ąsočio virimo laikas: 10 min.

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (P x G x A): 256 x 223 x

358 mm

Svoris su pakuote: 4 kg

Gaminio svoris: 1,7 kg
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