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HD7686/90 Få det nøyaktig slik du vil ha det
My Aroma Control for personlig innstilling av styrke

Denne avanserte kaffetrakteren fra Philips kombinerer fremragende kvalitet i aroma

og design. Funksjonen for styrkekontroll gjør at du kan trakte filterkaffen etter din

personlige smak, takket være den innebygde kaffevekten.

Rik aroma slik du liker det

MyAroma Control husker styrken på kaffen din

Høyhastighetspumpen sikrer optimal aroma

På den enkleste måten

Avtakbar vannbeholder

Dryppstopp for å avbryte traktingen når du vil

Lysindikasjon gir deg en påminnelse om når du må avkalke.

Apparatet slås automatisk av etter 120 minutter



Kaffemaskin HD7686/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

MyAroma Control

MyAroma Control husker styrken på

favorittkaffen din.

Avtakbar vannbeholder

Avtakbar vannbeholder for enkel fylling.

Dryppstopp

Philips-kaffetraktere har dryppstopp for å

avbryte traktingen når du vil.

Avkalkingsindikator

Philips-kaffemaskinen gir deg en påminnelse

om når du må avkalke apparatet. Regelmessig

avkalking med den spesialutviklede SENSEO®-

avkalkeren gir kaffen god smak og forhindrer

kalkavleiringer fra vann fra springen.

Automatisk avslåing

Etter at apparatet har holdt kaffen varm i

120 minutter, slår det seg automatisk av for å

hjelpe deg med å spare strøm.

 

Generelle spesifikasjoner

Aromakanne

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Avtakbart svingfilter

Ledningsoppbevaring

Automatisk avslåing

Dryppstopp

Av/på-knapp med lys

Sklisikre føtter

Gjennomsiktig vannbeholder

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 1400 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Traktetid: < 10 minutt(er)

Kapasitet: 1,2 l / 2–15 kopper

Ledningslengde: 0,9 m

Designmessige spesifikasjoner

Mål (L x B x H): 196 x 382 x 395 mm

Farge(r): HD 7686/90 svart / rustfritt

stål / røde detaljer

Vekt (inkl. emballasje): 2,7 kg

Vekt, apparat: 2.0 kg

Tilbehør

Mugge
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