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Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Varte kávu s rôznou intenzitou vďaka technológii AromaSelect

Patentovaná technológia AromaSelect umožňuje nastaviť spôsob, akým voda

preteká cez kávu – nastavenie so širšou distribúciou vody zaručuje jemnú

krémovú chuť a nastavenie s užšou distribúciou vody sa postará o silnú, výraznú

chuť.

Jednoduchá obsluha

Funkcia Drip stop na prerušenie prípravy kávy kedykoľvek chcete

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Odnímateľná nádoba na vodu

Oddeliteľný držiak filtra

Nastavenie odstraňovania vodného kameňa pre optimálne odvápnenie

Automatické vypnutie

Naprogramujte si čas, počas ktorého bude vaša káva udržiavaná teplá

Fantastická chuť a aróma

Nastavte intenzitu kávy od miernej až po silnú

Signalizuje, že vaša káva stráca čerstvosť

S funkciou AromaSwirl na optimálne šírenie arómy



Kávovar HD7685/90

Hlavné prvky Technické údaje

AromaSelect

Patentovaná technológia AromaSelect

umožňuje nastaviť spôsob, akým voda preteká

cez kávu – nastavenie so širšou distribúciou

vody zaručuje jemnú krémovú chuť

a nastavenie s užšou distribúciou vody sa

postará o silnú, výraznú chuť.

Funkcia Drip stop

Funkcia Drip stop preruší prípravu kávy, keď si

z nádoby chcete naliať šálku kávy

Ukazovateľ čerstvosti

Signalizuje, že vaša káva už nemá optimálnu

čerstvosť

Nastaviteľný čas udržania teploty

Naprogramujte si čas od 30 minút do 2 hodín,

počas ktorého bude vaša káva udržiavaná teplá

Odnímateľná nádoba na vodu

Odnímateľná nádoba na vodu kávovaru vám

uľahčí jej čistenie alebo dolievanie vody.

Automatické vypínanie

Zabudli ste vypnúť kávovar? Nič sa nedeje! Po

uvarení vašej filtrovanej kávy sa kávovar

automaticky vypne, aby šetril energiu.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Všetky súčasti tohto kávovaru Philips sú

umývateľné v umývačke riadu na jednoduché a

praktické čistenie.

Dizajn

Farba: Čierna

Udržateľnosť

Spotreba energie pri varení kávy: 1000 W

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 1,89 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 2,49 kg

Rozmery produktu (Š x H x V): 228 x 387 x

410 mm

Rozmery balenia (Š x H x V): 290 x 410 x

488 mm

Povrchová úprava

Materiál hlavnej časti: Plast

Materiál nádoby na vodu: Plast

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Servis

Dvojročná záruka: áno

Všeobecné špecifikácie

Kompatibilné servírovanie kávy: Čerstvo

pomletá káva

Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná

intenzita kávy, Nastaviteľná teplota

Ľahké použitie a pohodlie: Ukazovateľ hladiny

vody, Odnímateľná nádržka na vodu,

Automatické vypnutie, Funkcia Drip stop

Ľahké čistenie a údržba: Časti umývateľné v

umývačke riadu, Držiak vymeniteľného filtra

Kávové nápoje: Prekvapkávaná káva

Príslušenstvo

Pribalené: Sklenená nádoba

Technické špecifikácie

Tlak čerpadla: Žiadne čerpadlo

Kapacita nádoby na vodu: Až do 15 poháre

Ohrievače vody: 0

Čas varenia vody pre jednu kanvicu: 10 min

Dĺžka kábla: 0,88 m

Kapacita nádoby na vodu: 1,2 l

Napätie: 220 - 240 V

Frekvencia: 50 - 60 Hz
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