
Кафе машина
 

Стъкло

Aroma Swirl с таймер

Черно

 

HD7567/20 Чудесно кафе до последната капка
Aroma Swirl за циркулиране на кафето и най-добро смесване

Тази елегантна кафе машина ви дава възможност да се наслаждавате на богат аромат

благодарение на Aroma Swirl. Един интелигентен накрайник в съда за кафе създава

циркулиране на кафето, като осигурява най-добро разпределяне на аромата в цялата кана.

Насладете се на богат аромат

Aroma Swirl за циркулиране на кафето и най-добро разпределяне на аромата

Високоскоростната помпа осигурява оптимален аромат

Кана, която най-добре запазва вкуса и аромата на кафето

Уверете се колко е лесно

Пийте кафето си, когато искате, с използване на регулируемия таймер

Уредът автоматично се изключва след приготвяне на кафето

Спиране на прокапването за прекъсване на варенето, когато пожелаете

Предпазна гривна против счупване на каната

Светлинният индикатор указва, че кафемашината е включена

Части, устойчиви на миене в съдомиялна машина, за лесно почистване

Прозрачният резервоар за вода показва нивото на водата в резервоара

Подвижен филтър на панта за лесно напълване и почистване

Лесно прибиране на излишната дължина на кабела.



Кафе машина HD7567/20

Акценти Спецификации

Aroma Swirl

Интелигентният накрайник за циркулиране на кафето

осигурява най-добро разпределяне на аромата.

Регулируем таймер

Пийте кафето си, когато пожелаете, използвайки

регулируемия таймер.

Автоматично изключване

Уредът автоматично се изключва след приготвяне на

кафето.

Бързо приготвяне

Високоскоростната помпа осигурява оптимален

аромат.

Спиране на прокапването

Спиране на прокапването при прекъсване на

варенето, когато пожелаете.

Предпазна гривна

Предпазна гривна против счупване на каната.

Светещ бутон за включване

Светлинният индикатор указва, че кафемашината е

включена.

Кана за ароматно кафе

Кана, която най-добре запазва вкуса и аромата на

кафето.

Индикация за нивото на водата

Прозрачният резервоар за вода показва нивото на

водата в резервоара.

Подвижен филтър на панта

Подвижен филтър на панта за лесно напълване и

почистване.

Отделение за съхранение на кабела

Лесно прибиране на излишната дължина на кабела.

 

Спецификации на дизайна

Тегло на уреда: 1,6 кг

Материали: Полипропилен / стъклена кана

Размери (Д x Ш x В): 223x256x358 мм

Цвят (цветове): Черно

Тегло (вкл. опаковката): 2.1 кг

Общи спецификации

Отделение за съхранение на кабела

Неплъзгащи се крачета

Прозрачен резервоар за вода

Светещ бутон за включване

Подвижен филтър на панта

Система за спиране на капенето

Части, устойчиви на миене в съдомиялна машина

Кана за ароматно кафе

Аксесоари

Кана за ароматно кафе

Технически данни

Мощност: 1000 W

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 0,85 м

Капацитет:

1,2/10-15 Литра / чаши

Време за приготовление: < 10 минути
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