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Čierny

 

HD7567/20

Skvelá káva do poslednej kvapky
Funkcia Aroma Swirl premiešava kávu a vytvára optimálnu

zmes

Tento elegantný kávovar vám vďaka funkcii Aroma Swirl prináša bohatú arómu.

Inteligentná tryska v kanvici premiešava kávu a dosiahne tak optimálne rozloženie

arómy v celej kanvici.

Vychutnajte si bohatú arómu

Funkcia Aroma Swirl premiešava kávu a vytvára optimálne rozloženie arómy

Vysokorýchlostné čerpadlo zaručí optimálnu arómu

Kanvica zachovávajúca arómu na optimálne zachovanie chute kávy

Vyskúšajte jednoduchosť

Pite kávu vtedy, keď máte na ňu chuť, vďaka časovaču s prednastavením

Po uvarení kávy sa zariadenie automaticky vypne.

Funkcia Drip stop na prerušenie prípravy kávy kedykoľvek chcete

Ochranný protinárazový krúžok na ochranu kanvice pred rozbitím

Indikátor signalizuje, kedy je kávovar zapnutý

Súčiastky umývateľné v umývačke riadu, vďaka ktorým bude čistenie hračkou

Vďaka priesvitnej nádobe vždy vidíte množstvo vody, ktoré sa nachádza v nádobe

Odnímateľný výklopný filter pre jednoduché plnenie a čistenie

Jednoduché odloženie zvyšnej dĺžky kábla



Kávovar HD7567/20

Hlavné prvky Technické údaje

Aroma Swirl

Inteligentná tryska premiešava kávu a vytvára

optimálne rozloženie arómy.

Časovač s prednastavením

Pite kávu vtedy, keď máte na ňu chuť, vďaka

časovaču s prednastavením.

Automatické vypnutie

Po uvarení kávy sa zariadenie automaticky

vypne.

Vysokorýchlostné varenie

Vysokorýchlostné čerpadlo zaručí optimálnu

arómu.

Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip stop

Funkcia Drip stop na prerušenie prípravy kávy

kedykoľvek chcete.

Ochranný protinárazový krúžok

Ochranný protinárazový krúžok na ochranu

kanvice pred rozbitím.

Podsvietený vypínač

Indikátor signalizuje, kedy je kávovar zapnutý.

Kanvica zachovávajúca arómu

Kanvica zachovávajúca arómu na optimálne

zachovanie chute kávy.

Ukazovateľ hladiny vody

Vďaka priesvitnej nádobe na vodu vždy vidíte

množstvo vody, ktoré sa nachádza v nádobe.

Odnímateľný výklopný filter

Odnímateľný výklopný filter pre jednoduché

plnenie a čistenie.

Úložný priestor na kábel

Jednoduché odloženie zvyšnej dĺžky kábla.

 

Špecifikácia dizajnu

Hmotnosť zariadenia: 1,6 kg

Materiály: Polypropylénová/sklenená nádoba

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

Farba(y): Čierny

Hmotnosť (vrátane balenia): 2,1 kg

Všeobecné špecifikácie

Úložný priestor na kábel

Protisklzové nožičky

Priesvitná nádoba na vodu

Podsvietený vypínač

Odnímateľný výklopný filter

Zábrana odkvapkávania

Časti umývateľné v umývačke riadu

Kanvica zachovávajúca arómu

Príslušenstvo

Kanvica zachovávajúca arómu

Technické špecifikácie

Príkon: 1000 W

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Dĺžka kábla: 0,85 m

Kapacita: 1,2/10 – 15 Litre/poháre

Čas varenia: < 10 minúta(y)
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