
Καφετιέρα
 

1,2 λίτρων

1000 W

 

HD7567/20

Υπέροχος καφές μέχρι την τελευταία σταγόνα
Λειτουργία ανάμειξης αρώματος για βέλτιστη ανάμειξη του καφέ

Κομψή καφετιέρα με λειτουργία ανάμειξης αρώματος: το έξυπνο στόμιο στην καφετιέρα

ανακατεύει τον καφέ σας για πλουσιότερο άρωμα σε όλη την κανάτα.

Απολαύστε πλούσιο άρωμα

Λειτουργία ανάμειξης αρώματος για πλουσιότερο άρωμα καφέ

Αντλία υψηλής ταχύτητας για βέλτιστο άρωμα

Κανάτα Aroma, σχεδιασμένη να διατηρεί τη γεύση του καφέ

Βιώστε την απλότητα

Πιείτε τον καφέ σας, ακριβώς την ώρα που θέλετε, χάρη στο χρονοδιακόπτη με δυνατότητα

προρύθμισης

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά την παρασκευή

Λειτουργία προστασίας σταξίματος για να διακόπτετε την παρασκευή όποτε θέλετε

Προστατευτικός δακτύλιος που προστατεύει την κανάτα από σπάσιμο

Η λυχνία υποδεικνύει ότι η καφετιέρα είναι ενεργοποιημένη

Εξαρτήματα που πλένονται ακίνδυνα στο πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθαρισμό

Με το διαφανές δοχείο νερού φαίνεται το επίπεδο νερού στο δοχείο

Αποσπώμενο φίλτρο περιστροφικής κίνησης για εύκολο γέμισμα και καθαρισμό

Εύκολη αποθήκευση του καλωδίου που περισσεύει



Καφετιέρα HD7567/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Λειτουργία ανάμειξης αρώματος

Το έξυπνο στόμιο ανακατεύει τον καφέ για

πλουσιότερο άρωμα.

Χρονοδιακόπτης με δυνατότητα προρύθμισης

Πιείτε τον καφέ σας ακριβώς την ώρα που θέλετε,

χάρη στο χρονοδιακόπτη με δυνατότητα

προρύθμισης.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά την

παρασκευή.

Παρασκευή υψηλής ταχύτητας

Αντλία υψηλής ταχύτητας για βέλτιστο άρωμα.

Drip stop

Λειτουργία προστασίας σταξίματος για να

διακόπτετε την παρασκευή όποτε θέλετε.

Προστατευτικός δακτύλιος

Προστατευτικός δακτύλιος που προστατεύει την

κανάτα από σπάσιμο.

Φωτεινός διακόπτης ενεργοποίησης

Η λυχνία υποδεικνύει ότι η καφετιέρα είναι

ενεργοποιημένη.

Κανάτα Aroma

Κανάτα Aroma, σχεδιασμένη να διατηρεί τη γεύση

του καφέ.

Ένδειξη στάθμης νερού

Με το διαφανές δοχείο νερού φαίνεται το επίπεδο

νερού στο δοχείο.

Αποσπώμενο φίλτρο περιστροφικής κίνησης

Αποσπώμενο φίλτρο περιστροφικής κίνησης για

εύκολο γέμισμα και καθαρισμό.

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Εύκολη αποθήκευση του καλωδίου που περισσεύει.

 

Προδιαγραφές σχεδίασης

Βάρος συσκευής: 1,6 κ.

Υλικά: Πολυπροπυλένιο/Γυάλινη κανάτα

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 223x256x358 χιλ.

Χρώμα(τα): Μαύρο

Βάρος (με τη συσκευασία): 2.1 κ.

Γενικές προδιαγραφές

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Αντιολισθητικά πέλματα

Διαφανές δοχείο νερού

Φωτεινός διακόπτης ενεργοποίησης

Αποσπώμενο φίλτρο περιστροφικής κίνησης

Λειτουργία προστασίας σταξίματος

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Κανάτα Aroma

Αξεσουάρ

Κανάτα Aroma

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρεύμα: 1000 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου: 0,85 m

Χωρητικότητα:

1,2/10-15 Λίτρα / κούπες

Χρόνος παρασκευής: < 10 λεπτό(ά)
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