
Kaffemaskin

Intense
 

Med glasskanne

Med intensitetsbryter

Svart

 
HD7685/90

Få det nøyaktig slik du vil ha det
Fra mild til intens kaffe med intensitetsbryteren

Den patenterte intensitetsbryteren gjør at du kan angi måten vannet renner

gjennom kaffetrakteren på: en vid spredning av vann gir en jevn, mild smak, mens

en smal spredning av vann resulterer i en streng, intens smak.

Flott smak og aroma

Aromablanderen rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste

Intensitetsbryter fra mild til sterk kaffe

Ferskhetsindikator

Enkel å bruke

Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil

Avtakbar vannbeholder for enkel fylling

Kalkrensinnstilling for optimal avkalking

Justerbar hold-varm-tid fra 10 minutter til 2 timer

Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Automatisk av-funksjon etter 30 min av hensyn til sikkerheten og for å spare energi



Kaffemaskin HD7685/90

Høydepunkter

Aromablander

Denne smarte dysen på innsiden av kannen

rører kaffen som helles i kannen, slik at all

kaffen får samme jevne og gode smak, fra

første til siste kopp.

Intensitetsbryter

Den patenterte intensitetsbryteren gjør at du

kan angi måten vannet renner gjennom

kaffetrakteren på: en vid spredning av vann gir

en jevn, mild smak, mens en smal spredning

av vann resulterer i en streng, intens smak.

Dryppstopp

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før

traktesyklusen er ferdig.

Ferskhetsindikator

Ferskhetsindikatoren viser når kaffen ikke

lenger har den beste aromaen og ferskheten

lenger.

Justerbar hold-varm-tid

Velg hvor lenge du vil at kaffen skal holde seg

varm etter traktingen. Du kan justere tiden for

den automatiske av-funksjonen fra 10 minutter

og opptil 2 timer.

Avtakbar vannbeholder

Vannbeholderen er avtakbar, noe som gjør det

enkelt å fylle vann eller rengjøre

vannbeholderen.

Kalkrensinnstilling

Den spesielle kalkrensingsinnstillingen sikrer

et perfekt resultat når du avkalker kaffetrakteren.

Dette er viktig for å opprettholde den deilige

kaffesmaken.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Kannen og filterholderen kan enkelt vaskes i

oppvaskmaskinen.

Automatisk av-funksjon (30 min)

Etter 30 minutter med trakting slår

kaffetrakteren seg av automatisk av hensyn til

sikkerheten og for å spare strøm. Dette er i

henhold til EU-forskrifter, som gjelder for alle

kaffemaskiner i EU. Hvis du vil at kaffen skal

holde seg varm lenger, har Philips også

kaffemaskiner med termoskanne.



Kaffemaskin HD7685/90

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

228 x 387 x 410 millimeter

Vekt, produkt: 1,89 kg

Størrelsen på emballasjen (B x D x H:

290 x 410 x 488 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 2,49 kg

Service

To års garanti

Overflate

Materiale, vannbeholder: Plast

Materiale i hoveddelen: Plast

Utforming

Farge: Svart

Generelle spesifikasjoner

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Egnet for: Malt kaffepulver

Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke

Enkel bruk og komfort: Avtakbar vannbeholder,

Indikator for vannivå, Automatisk avslåing,

Dryppstopp, Gjennomsiktig vannbeholder

Enkel rengjøring og vedlikehold:

Avkalkingsindikator, Avtakbar filterholder, Deler

som kan vaskes i oppvaskmaskin

Spesialfunksjoner: Intensitetsbryter

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 15 kopper

Traktetid for én kanne: 10 min

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Ledningslengde: 0,88 m

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz
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