
Kavos virimo
aparatas

Intense

 
Su stikliniu ąsočiu

Su intensyvumo jungikliu

Juoda

 
HD7685/90

Ruoškite būtent jums patinkančiu būdu
Naudodami intensyvumo jungiklį virkite švelnaus arba

intensyvaus skonio kavą

Naudodami patentuotą intensyvumo jungiklį, galite nustatyti, kaip vanduo tekės

per kavos pupeles. Jei vanduo tekės plačiai, paruošite švelnesnio skonio kavą, o

jei siaurai, paruošite stiprią, intensyvaus skonio kavą.

Puikus aromatas ir skonis

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Naudodami intensyvumo jungiklį ruoškite švelnią arba stiprią kavą

Šviežumo indikatorius

Paprasta naudotis

Lašėjimo sustabdymas, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Vandens bakelis nuimamas, kad į jį būtų galima lengviau pripilti

Nuosėdų šalinimo nustatymas optimaliam nuosėdų šalinimui

Reguliuojamas šilumos palaikymo laikas nuo 30 min. iki 2 val.

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Automatinis išsijungimas po 30 min., kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga



Kavos virimo aparatas HD7685/90

Ypatybės

Aroma twister

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią

ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos

aromatas išlaikomas iki paskutiniojo kavos

puodelio.

Intensyvumo jungiklis

Naudodami patentuotą intensyvumo jungiklį,

galite nustatyti, kaip vanduo tekės per kavos

pupeles. Jei vanduo tekės plačiai, paruošite

švelnesnio skonio kavą, o jei siaurai, paruošite

stiprią, intensyvaus skonio kavą.

Lašėjimo sustabdymas

Dėl lašėjimo sustabdymo galite įsipilti kavos

kada tik panorėję, net nepasibaigus kavos

virimo ciklui.

Šviežumo indikatorius

Šviežumo indikatorius parodo, kada kava

netenka aromato ir šviežumo.

Reguliuojamas šilumos palaikymo laikas

Pasirinkite iš 9 malimo rupumo parinkčių ir

mėgaukitės jūsų skonį atitinkančia kava. Jei

norite stipresnės kavos, pasirinkite smulkesnį

malimą, o jei silpnesnės – rinkitės rupesnį

malimą

Išimamas vandens bakelis

Vandens bakelis nuimamas, todėl jį lengva

pripildyti ir išvalyti.

Nuosėdų šalinimo nustatymas

Specialus nuosėdų šalinimo nustatymas

užtikrina optimalius rezultatus šalinant

nuosėdas kavos virimo aparate. Tai labai

svarbu, jei norite mėgautis puikaus skonio

kava.

Indaplovėje plaunamos dalys

Ąsotį ir filtro laikiklį galima lengvai išplauti

indaplovėje.

Automatinis išsijungimas (30 min.)

Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos

virimo aparatas automatiškai išsijungia

energijos taupymo ir saugumo tikslais. Taip

nustatyta pagal ES reglamentą, taikomą

visiems kavos virimo aparatams ES. Jei norite,

kad kava ilgiau išliktų karšta, „Philips“ siūlo

kavos virimo aparatą su šilumą išlaikančiu

ąsotėliu.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Pastovumas

Energijos sąnaudos verdant: 1000 W

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (P x G x A): 228 x 387 x

410 mm

Gaminio svoris: 1,89 kg

Pakuotės matmenys (P x G x A): 290 x 410 x

488 mm

Svoris su pakuote: 2,49 kg

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Apdaila

Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Bendrosios specifikacijos

Kavos gėrimai: Filtruota kava

Tinka naudoti su: Malta kava

Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos

stiprumas

Paprastas ir patogus naudojimas: Išimama

vandens talpykla, Vandens lygio žyma,

Automatinis išjungimas, Lašėjimo

sustabdymas, Skaidrus vandens bakelis

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Nuovirų šalinimo indikatorius, Nuimamas filtro

laikiklis, Indaplovėje plaunamos dalys

Specialios funkcijos: Intensyvumo jungiklis

Priedai

įtraukta: Stiklinis ąsotis

Techniniai duomenys

Vandens bakelio talpa: Iki 15 puodeliai

Ąsočio virimo laikas: 10 min.

Vandens bakelio talpa: 1,2 l

Maitinimo laido ilgis: 0,88 m

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50/60 Hz
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