
Kaffebryggare

Pure Essentials

 

Med glaskanna

Tillverkad i Tyskland

Vit

 

HD7686/30

Få den precis som du vill
My Aroma Control för inställning av styrka

I den här sofistikerade kaffebryggaren Philips HD7686/30 kombineras utmärkt

kvalitet och design. Styrkekontrollfunktionen med integrerad kaffevåg gör att du

kan brygga ditt kaffe precis som du vill ha det.

Fantastisk smak och arom

1 400 Watt

Utformad för dig

Välj styrka för att justera kaffets intensitet

Indikatorlampa för avkalkning

Enkel att använda

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Auto-avstängning efter 2 timmar

Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe

Löstagbar vattentank för enkel påfyllning

Kabelförvaring för enkel placering i köket

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring



Kaffebryggare HD7686/30

Funktioner Specifikationer

Val av styrka

Justera kaffets smakintensitet från milt,

medelstarkt eller starkt kaffe.

Avkalkningsindikator

Kaffebryggaren från Philips påminner dig när

det är dags för avkalkning. Regelbunden

avkalkning ger kaffet bästa smak och förhindrar

kalkavlagringar från kranvattnet.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Automatisk avstängning

Glömde du att stänga av kaffebryggaren? Oroa

dig inte! 2 timmar efter bryggningen stängs

kaffebryggaren av automatiskt för att spara

energi.

Löstagbar vattenbehållare

Vattentanken är löstagbar, vilket gör det enkelt

att fylla på vatten eller rengöra vattentanken.

 

Design

Färg: Vit

Bryggkaffe på ditt sätt

Automatisk avstängning

Gott bryggkaffe på ett enkelt sätt

Vattennivåindikering

Löstagbar filterhållare

Delar som kan diskas i diskmaskin

Droppstopp

Upplyst strömbrytare

Vikt och mått

Produktmått (L x D x H): 382 x 196 x 395 mm

Vattentankskapacitet: 1,2 L

Förpackningens vikt: 2,7 kg

Produktvikt: 2 kg

Tekniska specifikationer

Typ av kaffekanna: Aromkanna i glas

Sladdförvaring

Kaffetyper som fungerar: Malet kaffe

Ursprungsland: Tillverkad i Kina, Utformad i

Nederländerna

Effekt: 1 400 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 88 cm

Bryggningstid: < 10 minuter

Kapacitet: 1,2 l (10–15 koppar)

Designspecifikationer

Färg(er): HD 7686/30 vit/rostfritt stål/röda

detaljer

Tillbehör

Kanna: HD7985 (vit), HD7986 (svart)
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