
Koffiezetapparaat

Pure Essentials

 
Met glazen kan

Geproduceerd in Duitsland

Wit

 

HD7686/30 Wat u maar wilt, precies zoals u het wilt
My Aroma Control, om zelf te bepalen hoe sterk u uw koffie

wilt hebben

Dit fraaie Philips HD7686/30 koffiezetapparaat combineert een uitstekend aroma

met een geraffineerd ontwerp. Dankzij de geïntegreerde maataanduiding en de

sterkteregeling maakt u altijd uw favoriete kopje koffie.

Heerlijke smaak en aroma

1400 watt

Ontworpen voor u

Sterkte-instelling voor het bepalen van de intensiteit van uw koffie

Ontkalkingsindicatielampje

Eenvoudig te realiseren

Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt

Automatische uitschakeling na 2 uur

Zwenkfilterhouder voor eenvoudig vullen met koffie

Afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Kabelopslag voor eenvoudige plaatsing in uw keuken

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken



Koffiezetapparaat HD7686/30

Kenmerken Specificaties

Sterkte-instelling

Hiermee past u de intensiteit van uw koffie aan

voor milde, normale of sterke koffie.

Ontkalkingsindicator

Het koffiezetapparaat van Philips geeft aan

wanneer u het apparaat moet ontkalken.

Regelmatig ontkalken zorgt voor de beste

smaak en voorkomt kalkvorming door

kraanwater.

Druppelstop

Met de druppelstop kunt u een kopje koffie

schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Autom. uitschakeling

Vergeten het koffiezetapparaat uit te zetten?

Geen probleem! 2 uur na het koffiezetten wordt

het koffiezetapparaat automatisch

uitgeschakeld om energie te besparen.

Afneembaar waterreservoir

Het waterreservoir is afneembaar, waardoor dit

eenvoudig is te vullen of schoon te maken.

 

Ontwerp

Kleur: Wit

Geniet van uw filterkoffie, op uw manier

Automatische uitschakeling

Goede filterkoffie is nu eenvoudig te zetten

Waterniveauaanduiding

Afneembare filterhouder

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Druppelstop

Verlichte aan/uitknop

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h): 382 x 196 x

395 mm

Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Gewicht verpakking: 2,7 kg

Gewicht van het product: 2 kg

Technische specificaties

Type koffiekan: Glazen aromakan

Opbergvak voor snoer

Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie

Land van herkomst: Geproduceerd in China,

Ontworpen in Nederland

Vermogen: 1400 W

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50/60 Hz

Snoerlengte: 88 cm

Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten

Capaciteit: 1,2 l / 10-15 kopjes

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): HD 7686/30

witte/roestvrijstalen/rode accenten

Accessoires

Kan: HD7985 (wit), HD7986 (zwart)
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