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Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Μαύρο

 

HD7686/90

Αποτέλεσμα όπως ακριβώς το θέλετε.
Έλεγχος My Aroma, για να φτιάχνετε τον καφέ όσο δυνατό τον

θέλετε

Αυτή η υψηλής τεχνολογίας καφετιέρα της Philips συνδυάζει την εξαιρετική ποιότητα τόσο

στο άρωμα όσο και στη σχεδίαση. Η λειτουργία που ελέγχει πόσο δυνατός θα γίνει ο καφές

σάς επιτρέπει να φτιάχνετε τον καφέ φίλτρου ακριβώς όπως τον προτιμάτε, χάρη στην

ενσωματωμένη ζυγαριά.

Εξαιρετική γεύση και άρωμα

1.400 Watt

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς

Ρύθμιση έντασης καφέ για τη γεύση που θέλετε

Ενδεικτική λυχνία απασβέστωσης

Άνετη χρήση

Λειτουργία προστασίας διαρροής, για να διακόπτετε την παρασκευή όποτε θέλετε

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 2 ώρες

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθαρισμό

Αποσπώμενη υποδοχή φίλτρου

Αποσπώμενο δοχείο νερού

Αποθήκευση καλωδίου



Καφετιέρα HD7686/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ρύθμιση έντασης καφέ

Η ρύθμιση έντασης καφέ της Philips σας δίνει τη

δυνατότητα να επιλέγετε εύκολα πόσο δυνατό ή

ελαφρύ θέλετε τον καφέ σας και να αποθηκεύετε τη

ρύθμιση που προτιμάτε. Με αυτόν τον τρόπο,

μπορείτε να απολαμβάνετε την επιθυμητή γεύση καφέ,

είτε φτιάχνετε δύο είτε δέκα φλιτζάνια.

Ένδειξη απασβέστωσης

Η καφετιέρα Philips θα σας υπενθυμίζει πότε πρέπει

να την καθαρίσετε από τα άλατα. Η τακτική

αφαλάτωση εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή γεύση

για τον καφέ σας και εμποδίζει τη συσσώρευση

αλάτων από το νερό της βρύσης.

Διακοπή σταξίματος

Λειτουργία προστασίας διαρροής, για να διακόπτετε

την παρασκευή όποτε θέλετε να βάλετε καφέ

Αυτόματη διακοπή

Ξεχάσατε να σβήσετε την καφετιέρα; Μην

ανησυχείτε! 2 ώρες μετά την παρασκευή του καφέ, η

καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για

εξοικονόμηση ενέργειας.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Όλα τα μέρη της καφετιέρας Philips πλένονται στο

πλυντήριο πιάτων, για άνεση και ευκολία.

Αποσπώμενο δοχείο νερού

Καθαρίστε ή ξαναγεμίστε με νερό την καφετιέρα σας

εύκολα, χάρη στο αποσπώμενο δοχείο νερού.

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο

Καφές φίλτρου, ακριβώς όπως σας αρέσει

Αυτόματη απενεργοποίηση

Ο καλός καφέ φίλτρου είναι πια πανεύκολος

Ένδειξη στάθμης νερού

Αποσπώμενη υποδοχή φίλτρου

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Διακοπή σταξίματος

Φωτεινός διακόπτης ενεργοποίησης

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Β x Υ): 382 x 196 x

395 μμ

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1,2 ιβ

Βάρος συσκευασίας: 2,7 κ.

Βάρος προϊόντος: 2 κ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κανάτας καφέ: Γυάλινη κανάτα Aroma

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Χώρα προέλευσης: Κατασκευασμένο στην Κίνα,

Σχεδιάστηκε στην Ιταλία

Ρεύμα: 1400 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Χρόνος παρασκευής: < 10 λεπτό(ά)

Χωρητικότητα:

1,2 L / 10-15 φλιτζάνια

Μήκος καλωδίου: 88 εκ.

Προδιαγραφές σχεδίασης

Χρώμα(τα): HD 7686/90 Μαύρο/ανοξείδωτο ατσάλι/

κόκκινες λεπτομέρειες

Αξεσουάρ

Κανάτα: HD7985 (λευκή), HD7986 (μαύρη)
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