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Aroma Swirl med timer
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HD7567/20

Fantastisk kaffe til siste dråpe
Aroma Swirl lar kaffen sirkulere for å oppnå en optimal

blanding

Med denne elegante kaffemaskinen kan du nyte en fyldig aroma takket være

Aroma Swirl. En smart dyse i kaffekannen får kaffen til å sirkulere, slik at aromaen

spres optimalt i hele kannen

Nyt en fyldig aroma

Aroma Swirl lar kaffen sirkulere slik at aromaen sprer seg optimalt

Høyhastighetspumpen sikrer optimal aroma

Opplev enkelheten

Velg når du vil at kaffen skal være klar

Apparatet slår seg av automatisk etter traktingen

Dryppstopp for å avbryte traktingen når du vil

Beskyttelsesring som gjør at kannen ikke knuses så lett

Av/på-knapp med lys

Avtakbart svingfilter

Gjennomsiktig vannbeholder viser vannivået i beholderen

Enkel oppbevaring av ekstra ledningslengde

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Kaffetrakter HD7567/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Aroma Swirl

Den smarte dysen lar kaffen sirkulere slik at

aromaen sprer seg optimalt

Timer som kan stilles på forhånd

Apparatet har en integrert timer som gjør at du

kan velge når du vil at kaffen skal være ferdig.

Automatisk avslåing

Apparatet slår seg av automatisk etter

traktingen.

Dryppstopp

Philips-kaffemaskinen har dryppstopp for å

avbryte traktingen når du vil.

Beskyttelsesring

Beskyttelsesring som gjør at kannen ikke

knuses så lett.

Ledningsoppbevaring

Enkel oppbevaring av ekstra ledningslengde.

Indikator for vannivå

Gjennomsiktig vannbeholder viser vannivået i

beholderen.

Avtakbart svingfilter

Avtakbart svingfilter for enkel fylling og

rengjøring.

 

Designmessige spesifikasjoner

Vekt, apparat: 1,6 kg

Mål (L x B x H): 223 x 256 x 358 mm

Materialer: Polypropylen/glassmugge

Farge(r): Sort

Vekt (inkl. emballasje): 2,1 kg

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Sklisikre føtter

Gjennomsiktig vannbeholder

Av/på-knapp med lys

Avtakbart svingfilter

Dryppstopp

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Aromakanne

Tilbehør

Aromakanne

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 1000 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslengde: 0,85 m

Kapasitet: 1,2 / 10–15 Liter/kopper

Traktetid: < 10 minutt(er)
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