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Med glaskanna

Bläcksvart

 

HD7688/20

Hjärtat i din helautomatiska espressomaskin

enklare kaffebryggning

Njut av välsmakande bryggkaffe med den här unika HD7688-kaffebryggaren från

Philips Avance-serie. Den är både snabbare att fylla eftersom du kan hälla i vatten

och kaffe samtidigt, och lättare att rengöra eftersom glaskannan samt vatten- och

kaffebehållaren tål maskindisk

Fantastisk smak och arom

Värmeplattan håller kaffet varmt och gott

Enkel att använda

2-i-1 löstagbar behållare för enkel påfyllning av vatten och kaffe

Enkel åtkomst från framsidan

Vattennivåindikering för enkel påfyllning

Auto-avstängning efter 2 timmar

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Kabelförvaring för enkel placering i köket

Stabiliserande fötter

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring

Modern design

Design i rostfritt stål

Passar till Avance-frukostserien



Kaffebryggare HD7688/20

Funktioner Specifikationer

2-i-1 löstagbar behållare

Nu kan du brygga en kanna kaffe på en gång!

2-i-1 löstagbar behållare gör att vatten och

kaffe kan fyllas på samtidigt.

Fullständig åtkomst från framsidan

Med denna nya formgivning finns det inget

behov att flytta kaffebryggaren mer. Du når alla

delar från framsidan.

Smart vattennivåindikering

Den här smarta vattennivåindikatorn är

inbyggd i vattentanken så att du lätt ser hur

många koppar du fyllde.

Automatisk avstängning

Glömde du att stänga av kaffebryggaren? Oroa

dig inte! 2 timmar efter bryggningen stängs

kaffebryggaren av automatiskt för att spara

energi.

 

Tillbehör

Medföljer: Glaskanna

Design

Färg: Svart

Bryggkaffe på ditt sätt

Automatisk avstängning

Gott bryggkaffe på ett enkelt sätt

Vattennivåindikering

Droppstopp

Upplyst strömbrytare

Vikt och mått

Förpackningens mått (L x D x H): 270 x 250 x

360 mm

Produktmått (L x D x H): 250 x 270 x 360 mm

Vattentankskapacitet: 1,2 L

Förpackningens vikt: 3,6 kg

Maxkapacitet i antalet koppar kaffe: 10–15

koppar

Produktvikt: 2,56 kg

Allmänna specifikationer

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin

Designspecifikationer

Färg(er): Bläcksvart

Tekniska specifikationer

Typ av kaffekanna: Aromkanna i glas

Sladdförvaring

Kaffetyper som fungerar: Malet kaffe

Ursprungsland: Tillverkad i Kina, Utformad i

Nederländerna

Sladdlängd: 85 cm

Bryggningstid: <10 minuter

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 1 400 W

Spänning: 220-240 V

Kaffebryggningstemperatur: 89 °C

Kaffetemperatur efter bryggning: 80–85 °C

iF Design Award

IF Product Design Award är ett de mest

prestigefyllda designprisen i världen.Varje år

tilldelas iF:s renommerade kvalitetsintyg för

design i fråga om produkt, kommunikation och

förpackningsdesign.
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