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Cokoli chcete, přesně podle vašich představ
Technologie AromaSelect vám umožňuje připravit jak jemnou,

tak silnou kávu.

Patentovaná technologie AromaSelect vám umožňuje nastavit způsob, jakým

voda protéká spodní částí kávovaru: v případě širokého průtoku získáte jemnou

decentní chuť, v případě úzkého průtoku pak silnou a intenzivní chuť.

Snadné použití

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli potřebujete

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Vyjímatelná nádržka na vodu

Odnímatelný držák filtru

Nastavení pro optimální odstranění vodního kamene

Automatické vypnutí

Naprogramujte čas, po který se káva udrží teplá

Skvělá chuť a aroma

Nastavte sílu kávy od jemné po silnou

Ukazuje, kdy káva ztratí čerstvost

Funkce AromaSwirl pro optimální distribuci aromatu



Kávovar HD7685/90

Přednosti Specifikace

AromaSelect

Patentovaná technologie AromaSelect vám

umožňuje nastavit způsob, jakým voda protéká

spodní částí kávovaru: v případě širokého

průtoku získáte jemnou decentní chuť,

v případě úzkého průtoku pak silnou a

intenzivní chuť.

Drip stop

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu

kávy, kdykoli chcete nalít šálek kávy

Indikátor čerstvosti

Ukazuje, kdy již káva nemá svou optimální

čerstvost

Nastavitelný čas udržování teploty

Naprogramujte čas, po který se káva udrží

teplá, od 30 minut do dvou hodin

Vyjímatelná nádržka na vodu

Vyjímatelná nádržka na vodu v kávovaru

usnadňuje čištění nádržky na vodu a

doplňování vody.

Automatické vypnutí

Zapomněli jste kávovar vypnout? Nebojte! Po

přípravě filtrované kávy se kávovar automaticky

vypne kvůli úspoře energie.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Všechny části tohoto kávovaru Philips lze mýt

v myčce, což umožňuje snadné a praktické

čištění.

Design

Barva: Černý

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při vaření:

1000 W

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 1,89 kg

Hmotnost včetně balení: 2,49 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V):

228 x 387 x 410 mm

Rozměry balení (ŠxHxV: 290 x 410 x 488 mm

Povrchová úprava

Materiál hlavního těla: Plastový

Materiál nádržky na vodu: Plastový

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Servis

2letá záruka: Ano

Obecné specifikace

Kompatibilní dávkování kávy: Mletá káva

Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná

síla kávy, Nastavitelná teplota

Snadné použití a pohodlí: Indikace hladiny

vody, Vyjímatelná nádržka na vodu,

Automatické vypnutí, Drip stop

Snadné čištění a údržba: Jednotlivé části lze

mýt v myčce, Odnímatelný držák filtru

Kávové nápoje: Filtrovaná káva

Příslušenství

Včetně: Skleněný džbán

Technické údaje

Tlak čerpadla: Bez čerpadla

Objem nádržky na vodu: Až 15 pohárky

Bojlery: 0

Čas přípravy konvice: 10 min

Délka kabelu: 0,88 m

Objem nádržky na vodu: 1,2 l

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 - 60 Hz
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