
 

Kaffemaskin

Avance Collection

 

Med glasskanne

Svart

 

HD7688/20

Kjernen i den helautomatiske espressomaskinen

forenklet kaffetilberedning

Nyt smaksrik filterkaffe med denne unike Philips Avance-kaffemaskinen HD7688. 1.

Raskere å fylle på: Du fyller på vann og kaffe samtidig. 2. Enklere å rengjøre:

Glasskannen, vann- og kaffebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin

Flott smak og aroma

Varm plate holder kaffen varm og velsmakende

Enkel å bruke

2-i-1 avtakbar laster for enkel påfylling av vann og kaffe

Enkel tilgang fra fronten

Nyskapende vannivåindikator

Slår seg automatisk av etter to timer

Dryppstopp for å avbryte traktingen når du vil

Kabeloppbevaring

Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Sklisikre føtter

Moderne design

Utside i rustfritt stål

Passer sammen med Avance-frokostsettet



Kaffemaskin HD7688/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

2-i-1 avtakbar laster

Nå kan du brygge en kaffekanne i én omgang!

Den avtakbare 2-i-1-lasteren gir deg mulighet

til å fylle vann og kaffe i én bevegelse.

Full tilgang fra fronten

Med denne nye designen trenger du ikke

lenger å flytte kaffetrakteren. Alle delene er

tilgjengelige fra fronten.

Vannivåindikator

Philips har utviklet denne avanserte

vannivåindikatoren for å gjøre det enkelt for

deg å se hvor mange kopper du har fylt i

vannbeholderen.

Slår seg automatisk av

Glemte du å slå av kaffemaskinen? Du trenger

ikke å bekymre deg. To timer etter at kaffen

traktes, slås kaffemaskinen av automatisk for å

spare strøm.

 

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Utforming

Farge: Svart

Filterkaffe slik du vil ha den

Automatisk avslåing

Få god filterkaffe helt enkelt

Indikator for vannivå

Dryppstopp

Av/på-knapp med lys

Mål og vekt

Emballasjemål (L x D x H):

270 x 250 x 360 millimeter

Produktmål (B x D x H):

250 x 270 x 360 millimeter

Kapasitet for vanntank: 1,2 l

Emballasjevekt: 3,6 kg

Maksimal kapasitet i antall kopper kaffe: 10

til 15 kopper

Produktvekt: 2.56 kg

Generelle spesifikasjoner

Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som

kan vaskes i oppvaskmaskin

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Svart

Tekniske spesifikasjoner

Kaffekannetype: Aromakanne i glass

Ledningsoppbevaring

Kaffetyper som støttes: Malt kaffe

Opprinnelsesland: Produsert i Kina, Designet

i Nederland

Ledningslengde: 85 cm

Traktetid: < 10 minutt(er)

Frekvens: 50–60 Hz

Drift: 1400 W

Spenning: 220–240 V

Kaffetraktingstemperatur: 89 °C

Kaffetemp. etter trakting: 80–85 °C

iF-designpris

iF-prisen for produktdesign er en av de

viktigste designprisene i verden.Hvert år

tildeles iF-prisen for utmerket design innen de

tre designområdene produkt, kommunikasjon

og emballasje, som et merke på god kvalitet.
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