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Skvělá káva do poslední kapky
Aroma Swirl umožňuje cirkulaci kávy pro její optimální prolnutí

Díky tomuto elegantnímu kávovaru a jeho funkci Aroma Swirl si vychutnáte bohaté

aroma kávy. Inteligentní tryska v konvici umožňuje cirkulaci kávy, čímž je dosaženo

optimálního rozložení aromatu v celé konvici.

Vychutnejte si bohaté aroma

Aroma Swirl umožňuje cirkulaci kávy a dosahuje tak optimál. rozložení aromatu

Rychlé přečerpávání zajišťuje optimální aroma

Konvice zachovávající aroma optimálně uchovává chuť kávy

Objevte jednoduchost

Díky nastavitelnému časovači pijte kávu kdykoli na ni máte chuť

Po ukončení vaření se přístroj automaticky vypne.

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy kdykoli potřebujete

Ochranný protinárazový kroužek chrání konvici před rozbitím

Světlo indikuje zapnutý kávovar

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Průhledná nádržka na vodu ukazuje hladinu vody v nádržce

Odnímatelný výklopný filtr pro snadné plnění a čištění

Snadné uskladnění nadbytečné délky šňůry



Kávovar HD7567/20

Přednosti Specifikace

Aroma Swirl

Inteligentní tryska umožňuje cirkulaci kávy a

dosahuje tak optimálního rozložení aromatu.

Nastavitelný časovač

Díky nastavitelnému časovači pijte kávu

kdykoli na ni máte chuť.

Automatické vypnutí

Po ukončení vaření se přístroj automaticky

vypne.

Vysokorychlostní příprava

Rychlé přečerpávání zajišťuje optimální aroma.

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu

kávy kdykoli potřebujete.

Ochranný protinárazový kroužek

Ochranný protinárazový kroužek chrání konvici

před rozbitím.

Osvětlený vypínač

Světlo indikuje zapnutý kávovar.

Konvice zachovávající aroma

Konvice zachovávající aroma optimálně

uchovává chuť kávy.

Indikace hladiny vody

Průhledná nádržka na vodu ukazuje hladinu

vody v nádržce.

Odnímatelný výkyvný filtr

Odnímatelný výklopný filtr pro snadné plnění a

čištění.

Úložný prostor pro šňůru

Snadné uskladnění nadbytečné délky šňůry.

 

Specifikace provedení

Váha přístroje: 1,6 kg

Materiály: Polypropylen/ Skleněný džbán

Rozměry (D x Š x V): 223 x 256 x 358 mm

Barva(y): Černá

Hmotnost (včetně balení): 2.1 kg

Obecné specifikace

Úložný prostor pro šňůru: Ano

Protiskluzové podložky: Ano

Průhledná nádržka na vodu: Ano

Osvětlený vypínač: Ano

Odnímatelný výkyvný filtr: Ano

Systém zabraňující odkapávání: Ano

Jednotlivé části lze mýt v myčce: Ano

Konvice zachovávající aroma: Ano

Příslušenství

Konvice zachovávající aroma: Ano

Technické údaje

Spotřeba: 1000 W

Napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka šňůry: 0,85 m

Kapacita: 1,2/10-15 l / šálky

Doba přípravy: < 10 minuta(y)
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