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Intense

 
Med glaskanna

Med reglage för kaffestyrka

Vit

 
HD7685/30

Få den precis som du vill
Milt till intensivt kaffe med reglaget för kaffestyrka

Med det patenterade reglaget för kaffestyrka ser du hur vattnet sammanblandas

med kaffet. Om du väljer en bred spridningsvinkel för vattnet får du en len, mild

smak på kaffet, medan en smalare spridningsvinkel ger en starkare, mer intensiv

smak.

Fantastisk smak och arom

Kaffet sprids med aromablandaren, vilket ger bästa tänkbara smak

Reglage för kaffestyrka för att brygga milt till starkt kaffe

Färskhetsindikator

Enkel att använda

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Löstagbar vattentank för enkel påfyllning

Justerbar värmehållningstid från 10 minuter till 2 timmar

Avkalkningsinställning för optimal avkalkning

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring

Autoavstängning efter 30 min. sparar energi och ger ökad säkerhet



Kaffebryggare HD7685/30

Funktioner

Aromablandaren

Med det här smarta munstycket inne i kannan

cirkuleras det inkommande kaffet jämnt i

kannan, för en optimal och överensstämmande

arom, från första till sista koppen.

Reglage för kaffestyrka

Med det patenterade reglaget för kaffestyrka

ser du hur vattnet sammanblandas med kaffet.

Om du väljer en bred spridningsvinkel för

vattnet får du en len, mild smak på kaffet

medan en smalare spridningsvinkel ger en

starkare, mer intensiv smak.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Färskhetsindikator

Färskhetsindikatorn visar när kaffet inte har

optimal arom och är fräscht längre.

Justerbar värmehållningstid

Välj hur länge du vill att ditt kaffe hålls varmt

efter bryggningen. Du kan justera den

automatiska avstängningstiden från 10 minuter

upp till 2 timmar.

Löstagbar vattentank

Vattentanken är löstagbar, vilket gör det enkelt

att fylla på vatten eller rengöra vattentanken.

Avkalkningsinställning

Den särskilda avkalkningsinställningen ger

bäst resultat när du avkalkar kaffebryggaren.

Det är viktigt för att bevara en utsökt kaffesmak.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Kannan och filterhållaren kan enkelt rengöras i

diskmaskinen.

Automatisk avstängning (30 min)

30 minuter efter att kaffet har bryggts, stängs

kaffebryggaren av automatiskt av säkerhetsskäl

och för att spara energi. Det här är enligt en

EU-förordning, som gäller för alla

kaffebryggare i EU. Om du vill att kaffet ska

hålla sig varmt längre, har Philips en

kaffebryggare med temoskanna.



Kaffebryggare HD7685/30

Specifikationer

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 228 x 387 x

410 mm

Vikt inkl. förpackning: 2,49 kg

Produktens vikt: 1,89 kg

Förpackningens mått (B x D x H: 290 x 410 x

488 mm

Allmänna specifikationer

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin, Avkalkningsindikator,

Löstagbar filterhållare

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Passar för: Malet kaffepulver

Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka

Enkel och bekväm att använda: Automatisk

avstängning, Droppstopp, Genomskinlig

vattentank, Vattennivåindikering, Löstagbar

vattentank

Specialfunktioner: Reglage för kaffestyrka

Design

Färg: Vit

Tillbehör

Medföljer: Glaskanna

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 - 240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Bryggtid för en kanna: 10 min

Kapacitet, vattentank: Upp till 15 muggar

Kapacitet, vattentank: 1,2 L

Sladdlängd: 0,88 m

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Legering

Material i huvudenhet: Plast

Material, vattenbehållare: Plast

Service

2 års garanti

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 000 W
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