
 

Kahvinkeitin

Avance Collection

 

Lasikannu

Syvä musta

 

HD7688/20

Täysautomaattisen espressokeittimesi sydän

helpompi tapa valmistaa kahvia

Valmista herkullista kahvia ainutlaatuisella Philips Avance HD7688 -

kahvinkeittimellä: 1. Nopeampi täyttää: täytä vesi ja kahvi samalla kerralla, 2.

Helpompi puhdistaa: konepesun kestävä lasikannu sekä vesi- ja kahvijauhesäiliö

Mahtava maku ja aromi

Lämpölevy pitää kahvin kuumana ja aromikkaana

Helppokäyttöinen

Irrotettava 2-in-1-täyttöosa veden ja kahvijauheen helppoon täyttöön

Helppo käsitellä etupuolelta

Älykäs vesimäärän ilmaisin helpottaa täyttöä

Autom. virrankatkaisu 2 tunnin jälkeen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Johdon säilytyslokero helpottaa sijoittamista keittiöön

Liukumattomat jalat

Konepestävät, helposti puhdistettavat osat

Moderni muotoilu

Rakenne ruostumatonta terästä

Sopii Avance-aamupalasettiin



Kahvinkeitin HD7688/20

Kohokohdat Tekniset tiedot

Irrotettava 2-in-1-täyttöosa

Voit keittää kannullisen kahvia yhdellä kerralla!

Irrotettavan 2-in-1-täyttöosan ansiosta voit

täyttää veden ja kahvin yhdellä vedolla.

Käyttö edestä

Tämän uuden muotoilun ansiosta

kahvinkeitintä ei enää tarvitse siirtää. Kaikkia

osia voi käyttää edestä.

Älykäs vesimäärän ilmaisin

Vesisäiliöön integroitu älykäs vesimäärän

ilmaisin auttaa seuraamaan vesisäiliöön

lisättyjen kupillisten määrää.

Automaattinen virrankatkaisu

Unohditko katkaista kahvinkeittimen virran? Ei

huolta! Kahvinkeitin sammuu automaattisesti

säästääkseen energiaa, kun kahvin

keittämisestä on kulunut 2 tuntia.

 

Lisätarvikkeet

Mukana: Lasikannu

Muotoilu

Väri: Musta

Nauti suodatinkahvista omalla tavallasi

Automaattinen virrankatkaisu

Hyvää suodatinkahvia helposti

Vesimäärän ilmaisin

Tippalukko

Valaistu käynnistyskytkin

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (L x S x K): 270 x 250 x

360 mm

Tuotteen mitat (L x S x K): 250 x 270 x

360 mm

Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V

Pakkauksen paino: 3,6 kg

Enimmäistilavuus kahvikuppeina: 10–15

kupillista

Laitteen paino: 2,56 kg

Yleiset tiedot

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Konepestävät

osat

Muotoilutiedot

Väri(t): Syvä musta

Tekniset tiedot

Kahvikannun tyyppi: Lasinen aromikannu

Johdon säilytys

Tuetut kahvityypit: Jauhettu kahvi

Alkuperämaa: Valmist. Kiinassa, Suunniteltu

Alankomaissa

Johdon pituus: 85 cm

Suodatusaika: alle 10 minuutti(a)

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 1400 W

Jännite: 220–240 V

Kahvin suodatuslämpötila: 89 °C

Kahvin lämpötila valmistuksen jälkeen: 80–

85 °C

iF Design Award -palkinto

iF-tuotesuunnittelupalkinto on yksi

tärkeimmistä suunnittelupalkinnoista

maailmanlaajuisesti.Joka vuosi

maailmanlaajuisesti tunnustettu iF-

laatumerkki myönnetään erinomaisesta

suunnittelusta kolmessa ryhmässä: tuotteiden,

viestinnän ja pakkausten suunnittelusta.
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