
Kaffemaskine

Pure Essentials

 
Med glaskande

Fremstillet i Tyskland

Hvid

 

HD7686/30

Få det præcis som du vil have det
My Aroma Control til personligt tilpasset styrke

Den elegante Philips HD7686/30-kaffemaskine kombinerer aroma og design i

suveræn kvalitet. Den indbyggede kaffevægt, som kontrollerer kaffens styrke, giver

dig den perfekte kop kaffe, når du har brug for det

Fantastisk smag og aroma

1,400 W

Designet til dig

Styrkevælger til justering af kaffens intensitet

Lysindikator for afkalkning

Nem at anvende

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Automatisk slukning efter 2 timer

Swing-filterholderen sikrer nem påfyldning af kaffe

Aftagelig vandtank for nem påfyldning

Opbevaring til kablet sikrer nem placering i køkkenet

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring



Kaffemaskine HD7686/30

Vigtigste nyheder Specifikationer

Styrkevælger

Juster styrken af din kaffe fra mild til medium

eller stærk kaffe.

Afkalkningsindikator

Philips-kaffemaskinen minder dig om, hvornår

den skal afkalkes. Jævnlig afkalkning sikrer den

bedste kaffesmag og forhindrer kalkaflejring fra

postevand.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Auto-sluk

Glemt at slukke kaffemaskinen? Bare rolig! 2

timer efter brygningen af kaffen slukkes

kaffemaskinen automatisk for at spare energi.

Aftagelig vandtank

Vandtanken er aftagelig, hvilket gør det let at

påfylde vand eller rengøre vandtanken.

 

Design

Farve: Hvid

Filterkaffe på din egen måde

Auto-sluk

God filterkaffe, der er nem at lave

Vandstandsindikation

Aftagelig filterholder

Dele, der tåler opvaskemaskine

Drypstop-funktion

Afbryder med lys

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x D x H): 382 x 196 x

395 mm

Kapacitet: Vandtank: 1,2 L

Pakkevægt: 2,7 kg

Produktvægt: 2 kg

Tekniske specifikationer

Kaffekandetype: Aromakande i glas

Ledningsopbevaring

Understøttede kaffetyper: Formalet kaffe

Oprindelsesland: Fremstillet i Kina, Designet i

Holland

Strøm: 1400 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 88 cm

Bryggetid: < 10 minut(ter)

Kapacitet: 1,2 L/10-15 kopper

Designspecifikationer

Farve(r): HD 7686/30 hvid/rustfrit stål/ røde

detaljer

Tilbehør

Kande: HD7985 (hvid), HD7986 (sort)
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